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 11..................................................................................................................................................... آن اقسام و روزه فیتعر: اول فصل

 11...................................................................................................................................................................  واجب؛ ۀروز. الف

 11...................................................................................................................................... رمضان؛ مبارک ماه ۀروز. 1

 11.............................................................................................................................................................. قضا؛ ۀروز. 2

 11........................................................................................................................................................... کفاره؛ ۀروز. ۳

 11................................................................................. است؛ شده واجب قسم ای عهد ای نذر ۀواسطهب که یاروزه. 0

 11....................................................................... است؛ شده واجب عقد ضمن شرط ای اجاره ۀواسطبه که یاروزه. ۵

 11........................................................................................................................... ع؛تمت حج یقربان از عوض ۀروز. 1

 11.................................................................................................................................. اعتکاف؛ امیا سوم روز ۀروز. ۷

 11..................................................................................... .است تربزرگ پسر ۀعهد بر که پدر ۀشدفوت یهاروزه. ۸

 11................................................................................................................. .مکروه ۀروز. د مستحب؛ ۀروز. ج حرام؛ ۀروز. ب

 1۷............................................................................................................................................................ روزه وجوب شروط: دوم فصل

 1۷........................................................................................................................................................................... باشد؛ بالغ. 1

 1۷......................................................................................................................................................................... باشد؛ عاقل. 2

 1۷.................................................................................................................................................................... نباشد؛ هوشیب. ۳

 1۷....................................................................................................................................... باشد؛ پاک نفاس و ضیح از زن. 0

 1۷............................................................................................................................... نباشد؛ یحرج ای یضرر او یبرا روزه. ۵

 1۷......................................................................................................... نشود؛ مترتب گرفتنروزه بر یگرید یشرع محذور. 1

 1۷...................................................................................................................................................................... .نباشد مسافر. ۷

 1۸........................................................................................................................................................... روزه صحت شروط: سوم فصل

 1۸....................................................................................................................... روزه صحت و وجوب شروط از یبعض یبررس

 1۸................................................................................................................................................................................. اسالم. 1

 1۸............................................................................................................................................... یسن مرتد، کافر، ۀروز

 1۸.................................................................................................................................... یسن مرتد، کافر، ۀروز یقضا

 11.................................................................................................................................. روز نیب در کافر شدنمسلمان

 11............................................................................................................................................... (یامام دوازده عهیش) مانیا.  2

 11.................................................................................................................................................................................... بلوغ. ۳

 11......................................................................................................................................... زیّمم بچه روزه تیمشروع

 24................................................................................................................ زیمم نابالغ بچه یتبرع ای یجاریاست روزه

 24............................................................................................................. بلوغ از قبل روزه، یبرا کودکان یسازآماده

 24................................................................................................................................................ صبح اذان از بعد بلوغ

 24...................................................................................................................................... فرزند افطار در نیوالد اجبار

 24............................................................................................................................................................... یاریهوش و عقل. 0

 24........................................................................................................................................................ مست افراد ۀروز

 21...................................................................................................................................................... مجنون افراد ۀروز

 21...................................................................................................................................................... هوشیب افراد ۀروز
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 21.......................................................................................................................... :است هوشیب روز کل. الف

 21................................................................................................................. : است هوشیب روز از یقسمت. ب

 22.................................................................................................................... (باشد نداشته ضرر روزه گرفتن) ضررنداشتن. ۵

 22............................................................................................................................................................ دختربچه ۀروز

 2۳...................................................................................................................................... افطار از بعد امساک

 2۳............................................................................. بعد سال تا ییتواناعدم درصورت هدختربچ ۀروز یقضا

 2۳......................................................................................................................................................... معتاد افراد ۀروز

 20......................................................................................................................................... معتاد روزه یقضا

 20...................................................................................................................................................... ضیمر افراد روزه

 20............................................................................. روزه نداشتن ضرر ای داشتن ضرر بر یمبن پزشک گفتار

 2۵........................................................................................................................... ضرر به علم با مکلف ۀروز

 2۵............................................................................................ آن خالف کشف و ضرر به علم با مکلف ۀروز

 2۵.................................................................................... آن خالف کشف و ضرر عدم به علم با مکلف ۀروز

 2۵...................................... آن خالف کشف و ضرر یعقالی احتمال یا یقین خاطر به صشخ نگرفتن روزه

 21.................................................................................................................... ظهر از قبل ضیمر شدنخوب

 21...................................................................................................................... ظهر از بعد ضیمر شدنخوب

 21................................................................................................................................................... سخت مشاغل روزه

 21.................................................. روزه ادامه از یناتوان صورت در ضرورت مقدار به خوردن در کردن اکتفا

 2۷.................................................................................................................... رمضان مبارک ماه در کنکور و امتحان

 2۷........................................................................................................................................ هالکت از ترس و یتشنگ

 2۸.................................................... دارند سخت یکارها کهیکسان ای دختربچه یبرا یمُقوّ یِسحر خوردن وجوب

 2۸................................................................................................................................ ستین واجب هاآن بر روزه کهیکسان. 1

 2۸....................................................................................................................................................................... سالمند

 2۸......................................................................... :مشقتبدون ییتوانا درصورت آن یقضا درخصوص. الف

 2۸...................................................................................................................... :هیفد پرداخت درخصوص. ب

 21........................................................................................................................................................... عطش یماریب

 21.................................................................................................................. :دنیآشام قدارم درخصوص. الف

 21............................................................................................ :ییتوانا درصورت روزه یقضا درخصوص. ب

 21....................................................................................................................... :هیفد پرداخت درخصوص. ج

 21..................................................................................................................................................... ردهیش و حامله زن

 21..................................................................... مبارک ماه در روزه نگرفتن صورت در ردهیش و باردار فهیوظ

 ۳4...................................................................................................... :هاروزه یقضا درخصوص. الف

 ۳4............................................................................................................ :ریتأخ ۀکفار درخصوص. ب

 ۳4........................................................................................................................ :هیفد درخصوص. ج

 ۳4.................................................................................... گرید مرضعه ای رخشکیش وجود با ردهیش زن ۀروز

 ۳1........................................................................................................... :گرید ۀمرضع از کمک حکم
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 ۳1.............................................................................. :آن مانند ای رخشکیش با بچه رکردنیس حکم

 ۳1................................................................................................................... گرید واجب با تزاحم ای مال و عِرْض بر ضرر. ۷

 ۳1................................................ گرید واجب با تزاحم ای مال و عِرْض بر ضرر درصورت روزه گرفتن حکم

 ۳2............................................................................................................................................................................ روزه تین. ۸

 ۳2........................................................................................................................................... روزه یانتها و ابتدا زمان

 ۳2.......................................................................................................... روزه یانتها زمان در مغرب از منظور

 ۳2........................................................................................................................ مغرب از بعد روزه تین هادام

 ۳2............................................................................................................................. اذان از بعد تا افطار ریتأخ

 ۳2.................................................................................................................. روزه نیت برای روز بین خوردن در شک

 ۳۳....................................................................................................................................................... روزه تین تیفیک

 ۳۳............................................................................................................................. روزه در ارتکازى نیّت بودن کافى

 ۳۳........................................................................................................................... ماه کل یبرا ماه اول تین

 ۳۳............................................................................................................................................. روزه نوع نییتع

 ۳0................................................................................................................................................. کامل روز کی خواب

 ۳0................................................................................................................. اخالص و قربت قصد با همراه روزه تین

 ۳0........................................................................................................................................................ الذمّهفى ما روزه

 ۳0........................................................................................... است ام عهده بر آنچه هر تین به گرفتن روزه

 ۳۵.......................................................................... واجب ینیقی روزه چند داشتن صورت در الذمۀ یماف تین

 ۳۵............................................................................................................... آن انجام از بعد استیجارى روزه نیّت تغییر

 ۳۵................................................................................................................................................................... الشکومی

 ۳۵...................................................................................................................................... الشکومی ۀروز تین

 ۳1....................................................................................................... الشکومی در مبارک ماه شدنمشخص

 ۳1............................................................................................................ :است داده انجام را یمفطر

 ۳1........................................................................................................... :است نداده انجام را یمفطر

 ۳1..................................................................................................... رمضان ماه دوم روز در رمضان ماه اول روز تین

 ۳1................................................................................................................. نرمضا ماه در رمضان ماه ریغ ۀروز تین

 ۳۷................................................................................................................................... روزه تین یانتها و ابتدا زمان

 ۳۷..................................................................................................................................روزه تین زمان یابتدا

 ۳۷........................................................................................................ یعاد حالت در روزه تین انزم یانتها

 ۳۷..................................................................... نیمع نذر و رمضان ماه مانند نیمع واجب ۀروز. الف

 ۳۷..................................................... قمطل نذر و کفاره و قضا ۀروز مانند ن،یرمعیغ واجب ۀروز. ب

 ۳۸...................................................................................................................................... یابتین ۀروز

 ۳۸............................................................................................................................. یمستحب ۀروز. د

 ۳۸....................................................................................................... ذورمع فرد یبرا ۀروز تین زمان یانتها

 ۳۸...................................................................................................................... رمضان ماه ۀروز: الف

 ۳1................................................................................................ (رمضان ریغ) نیمع واجب ۀروز: ب



۵ 

 

 ۳1.................................................................................................................................................... یمستحب ۀروز تین

 ۳1....................................................................................................... قضا ۀروز داشتن با یمستحب ۀروز تین

 ۳1...................................................................................یمستحب ۀروز گرفتن و قضا ۀروز یفراموش

 ۳1.................................................... حکم به جهل جهت به قضا روزه داشتن با یمستحب روزه تین

 04............................................................................................. یجاریاست ۀروز داشتن با یمستحب ۀروز تین

 04.............................................................................. :پدر یقضا ای کفاره روزه داشتن با یمستحب روزه تین

 04............................................................................................... نیمع نذر ۀروز داشتن با یمستحب ۀروز تین

 04.......................................................................................................... :است دهینرس نذر یادا زمان

 04............................................................................................................ :است دهیرس نذر یادا زمان

 01.................................................................................................. نیمع ریغ نذر روزه وجود با یمستحب روزه

 01........................................................................................................قضا ۀروز داشتن با  یمستحب ۀروز نذر

 01................................................................................................................. است؛ مطلق نذرش. الف

 01.................................................................................................................... است؛ نیمع نذرش. ب

 02................................................................................ قضا ۀروز داشتن با سفر در یمستحب روزه گرفتن نذر

 02......................................................................................................................... قضا ۀروز داشتن با یابتین ۀروز تین

 02....................................................................................................................................................... قاطع و قطع تین

 02............................................................................................................قطع تین در دیترد و روزه قطع تین

 02............................................................................... :کند روزه تین دوباره قطع تین از بعد چنانچه

 0۳..................................................................................................... قاطع تین در دیترد و روزه در قاطع تین

 0۳..................................................................................................... آن در دیترد و قاطع تین یمعنا

 0۳........................................................................................ قاطع تین در دیترد ای و قاطع تین حکم

 00................................................................................................ روزه بطالن در شک علت به تین در دیترد

 00....................................................................................................................... قاطع ای قطع تین در امساک

 00............................................................................................................................... گرید ۀروز به روزه کی از عدول

 00............................................................................................ گرید تیم به یجاریاست روزه تین رییتغ حکم

 0۵.......................................................................................... کند یخوددار روزه مفطرات از انسان است مستحب که یحاالت

 0۵.............................................................................................................................................................. یخوارروزه به تظاهر

 01............................................................................................................................................. آن احکام و روزه مفطرات: چهارم فصل

 01......................................................................................................................................................... مفطرات یسهو ارتکاب

 01........................................................................................................................................................... مفطرات حکم به جهل

 01.......................................................................................................................................................... مفطرات به یاجمال علم

 0۷............................................................................................................................................. دنیآشام و خوردن: مفطر نیاول

 0۷............................................................................................................................ کوچک اریبس زیچ و تربت خوردن

 0۷............................................................................................................................... دهان در شدهجمع آب بردن فرو

 0۷........................................................................................................................................................ خالل و مسواک

 0۷....................................................................................................... روز نیب در کردن خالل و زدنمسواک
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 0۷...................................................................................................... دهان آب در مسواک رطوبت استهالک

 0۷................................................................................................................................ شب در نکردن مسواک

 0۸........................................................................................................................ روزه حال در لثه یزیر خون

 0۸..................................................................................................................................................... نهیس و سر اخالط

 01................................................................................................................................... دهان یفضا محدوده

 01................................................................................................................................................................ یآندوسکوپ

 01............................................................................................................................................ (سرم و آمپول) قاتیتزر

 01............................................................................................................................................................... خون قیتزر

 01........................................................................................................................................... بدن از خون کردن خارج

 ۵4............................................................................................................................................................ ۀقطر انداختن

 ۵4........................................................................................................................................... :ینیب ۀقطر. الف

 ۵4.............................................................................................................................. :گوش و چشم ۀقطر. ب

 ۵4................................................................................................................................................. یدندانپزشک به رفتن

 ۵4................................................................................................................ روزه هنگام یدندانپزشک به رفتن

 ۵1.................................................................................................................. دندان درد یبرا قرص و یاسپر

 ۵1..................................................................................................................................................... آب کردنمضمضه

 ۵1............................................................................................................................... آب ادیز کردن مضمضه

 ۵1............................................................................................................................. جهت یب کردن مضمضه

 ۵1............................................................................................. حلق از آب فرورفتن درصورت کردنمضمضه

 ۵1..................................................................................... کردنمضمضه هنگام در آب یاریراختیغ فرورفتن

 ۵2..................................................................................................................دهان قیطر از آب ریغ فرورفتن

 ۵2.................................................................................................................... دهان در آب یعمد استهالک

 ۵2..................................................................................................................................... روزه الح در غرغره

 ۵۳..................................................................................................................... (ینیب قیطر از آب فرورفتن) استنشاق

 ۵۳.......................................................................................................................................... دار روزه شدن غدما خون

 ۵۳...................................................................................................................................... کندر و آدامس سقّز، دنیجو

 ۵0........................................................................................................................................................................... هیانف

 ۵0........................................................................................................................................................................... ناس

 ۵0......................................................................................................................................................... یرزبانیز یدارو

 ۵0.........................................................................................................................................حلق به انگشت واردکردن

 ۵0......................................................................................................................................................... حنا و پماد کرم،

 ۵۵................................................................................................................................................................ جماع: مفطر نیدوم

 ۵۵...................................................................................................................................................... انزال بدون دخول

 ۵۵........................................................................................................................................................... دخول در شک

 ۵۵............................................................................................................................................................ رآلتیغ دخول

 ۵۵........................................................................................................... همسر توسط روزه بطالن یبرا  همسر اجبار



۷ 

 

 ۵1............................................................................................................................. مرد توسط زنا به هیاجنب زن اجبار

 ۵1................................................................................................................. همسر سطتو اجبار از پس یاریاخت جماع

 ۵۷............................................................................................................................................. یفراموش حال در جماع

 ۵۷.............................................................................................................................................. مفطرات انجام به اکراه

 ۵۷.......................................................................................................................................... ذیتفخ و مسره با مالعبه

 ۵۷......................................................................................................................... :است نشده خارج یمن. الف

 ۵۷............................................................................................................................. :است شده خارج یمن. ب

 ۵۷...................................................................................................... :باشد داشته را یمن خروج قصد

 ۵۷.................................................................................................... :است نداشته را یمن خروج قصد

 ۵۸.............................................................................................................................................................. استمنا: مفطر نیسوم

 ۵۸............................................................................................................................................................. استمنا فیتعر

 ۵۸............................................................................................................................................ یمن خروج بدون استمنا

 ۵۸.................................................................................................................................................. یمن عالئم و مالک

 ۵۸.............................................................................................................................................. :مردها در. الف

 ۵1.................................................................................................................................................:هازن در. ب

 ۵1................................................................................................................................ :ضیمر اشخاص در. ج

 ۵1......................................................................................................................................................... آلودشهوت نگاه

 ۵1.............................................................................................................................. احتالم به علم با روز در دنیخواب

 ۵1................................................................................................................................ یمن خروج هنگام در دارشدنیب

 14.............................................................................................................. استبرا ای ادرار با محتلم شخص یمن وجخر

 14....................................... شودیم خارج او از یمن غسل، از بعد داندیم که یمحتلم یبرا غسل از قبل ادرار لزوم

 14....................................................................................................................... ادرار با رمحتلمیغ صشخ یمن خروج

 14.............................................................................................................................. روز در احتالم یبرا نکردنغسل

 11........................................................................................................................ صبح اذان تا جنابت بر یبقا: مفطر نیچهارم

 11......................................................................................................................... مختلف یهاروزه در جنابت بر یبقا

 11....................................................................................................... :یمستحب ۀروز در جنابت بر یبقا .الف

 11........................................................................ (:رمضان ماه ریغ) نیعم واجب ۀروز در جنابت بر یبقا .ب

 11......................................................... (:رمضان ماه یرقضایغ) نیرمعیغ واجب ۀروز در جنابت بر یبقا .ج

 11........................................................................................................ :رمضان ماه ۀروز در جنابت بر یبقا .د

 11.............................................................................................................................. :یعمد یبقا. 1

 11..................................................................................................... :غسل یفراموش یازرو یبقا. 2

 12.......................................................................................................................... یرعمدیغ یبقا. ۳

 12..................................................... :جنابت غسل وجوب حکم به جهل سبببه جنابت بر یبقا. 0

 12.......................................................................................... :رمضان ماه یقضا ۀروز در جنابت بر یبقا.  ه

 12.............................................................................................................................. :یعمد یبقا. 1

 12......................................................................................................................... :یرعمدیغ یبقا. 2
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 1۳..................................................................................................... :غسل یفراموش یازرو یبقا. ۳

 1۳..................................................... :جنابت غسل وجوب حکم به جهل سبببه جنابت بر یبقا. 0

 1۳......................................................................................................... :یجاریاست ۀروز در جنابت بر یبقا. و

 1۳............................................................................................................. صبح اذان از بعد جنابت از محتلم شدنآگاه

 1۳..................................................................................................................................... :رمضان ماه ۀروز. 1

 10.......................................................................................................................... :رمضان ماه یقضا ۀروز. 2

 10....................................................................... :بعدش ای شده محتلم صبح اذان از قبل نداند. لفا

 10......................................................................................... :است شده محتلم اذان از قبل بداند. ب

 10................................................................................................................................... :  نیمع واجب ۀروز. ۳

 10.............................................................................................................................. :نیرمعیغ واجب ۀروز. 0

 10......................................................................................................... است بوده باطل او غسل که یکس روزه حکم

 10.......................................................................................................................................... موضوع به جاهل

 1۵.............................................................................................................................................. حکم به جاهل

 1۵........................................................................................................................................ غسل وسط در اذان شروع

 1۵.............................................................................................................غسل یبرا وقت داشتن لِیتخ با شدنجنب

 1۵...................................................................................................... ممیت و غسل یبرا وقت داشتنبدون شدنجنب

 1۵....................................................... رمضان مبارک ماه در وقت یتنگ در کردنممیت و جنابت غسل یعمد ریتأخ

 11..................................................................................................................... واجب غسل بر یسحر خوردن حیترج

 11.............................................................................................................. رمضان ماه شب در جنب شخص دنیخواب

 11......................................................................................... رمضان اهم شب در جنب شخص دنیخواب جواز

 1۷......................................................................................................................................... اول خواب فیتعر

 1۷............................................................................... :شودیم جنب یداریب در که یفرد یبرا. الف

 1۷............................................... (:است شده محتلم) است شده جنب خواب در که یفرد یبرا. ب

 1۷............................................................................. کردنغسل بر میتصم همراه جنب شخص ماندنخواب

 1۷............................................................................................................................... اول خواب. الف

 1۷............................................................................................................................ راولیغ خواب. ب

 1۸................................................................................دارنشدنیب به علم با همراه جنب شخص ماندنخواب

 1۸......................................................................................................................... دنیخواب حکم. الف

 1۸.................................................................................................................................. روزه حکم. ب
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 1۸........................................................................................................................................................... نیالطهور فاقد

 11.................................................................................................................................. نفاس و ضیح بر یبقا: مفطر نیپنجم
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 11............................................................................................................................................. نفاس و ضیح بر یبقا

 11............................................................................................................ نفاس و ضیح بر یعمد یبقا. الف
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 ۷4............................................................ صبح اذان از قبل یپاک در شک صورت در زن روزه حکم
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 ۷4............................................................................. وقت یتنگ در ممیت انجام و نفاس و ضیح غسل یعمد ریتأخ
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 ۷4......................................................................................................... ماهانه عادت از یریجلوگ یبرا قرص خوردن
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 ۷2................................................................................................................................................................... دروغ نوع
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 ۷۳................................................................ نداند را آن بودن راست ای دروغ اردروزه که یثیحد نقل تیفیک
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 ۷۵............................................................................................................................................... آن مانند و نیماش دود
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 ۷۷............................................................................................................................. غسل قصدبه آب در سر فروبردن



14 

 

 ۷۷......................................................................................................................................................... کردناماله: مفطر نینهم
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 ۸۳............................................................................................................................... :آن مانند و ساعت به اعتماد: ب
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 14............................................................................................................................................... قضا ۀروز گرفتن از تمکنعدم
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 1۵................................................................................................................................................................ کفاره وجوب شروط
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 11................................................................................................................................................................... دارکفاره یهاروزه
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 1۷..................................................................................................................................... :یعمد کردنیق. 1

 1۷.................................................................................................................... :آب در سر یعمد فروبردن. 2

 1۷........................................................................................................ :حلق به ظیغل غبار یعمد رساندن. ۳

 1۷................................................................................................................................... :روان ءیش با اماله. 0

 1۸............................................................................................................................ :متعال خداوند بر دروغ. ۵

 1۸............................................................................................................ :استمنا اع،جم ،دنیآشام خوردن،. 1

 1۸................................................................................................................... :جنابت بر یعمد ماندنیباق. ۷

 1۸.............................................................................................................................................................................. جمع ۀکفار

 1۸........................................................................................................... حالل به روزه بطالن از پس حرام کار انجام

 1۸...................................................................................................................................................... مفطر تکرار با کفاره تکرار

 1۸....................................................................................................................................................... :جماع تکرار. الف

 11....................................................................................................................................................... :استمنا تکرار. ب

 11...................................................................................................................................... :جماع و راستمنایغ تکرار. ج

 11............................................................................................................................................ (هیفد)ریتاخ کفاره پرداخت زمان

 11.................................................................................................................................................................... روزه کفاره اقسام

 11............................................................................................................................................. :رمضان ماه ۀکفار. الف

 11.................................................................................................................................... :رمضان ماه یقضا ۀکفار. ب

 144 ...................................................................................................................................... :نیمع قسم ۀروز ۀکفار. ج

 144 ....................................................................................................................................... :نیّمع عهد ۀروز ۀکفار. د

 144 ....................................................................................................................................... :نیمع نذر ۀروز ۀکفار.  ه

 144 ...........................................................................................................................................  :اعتکاف ۀروز ۀکفار. و

 141 .......................................................................................................................................... :هیفد و ریتأخ ۀکفار. ی

 141 .................................................................................................................... ارهکف حکم و یعمد افطار از بعد عذر حدوث

 141 .................................................................................................................................. یعمد افطار از بعد مسافرت

 141 ................................................................................................... :کند مسافرت ظهر اذان از بعد اگر. الف

 141 .................................................................................................... :کند مسافرت ظهر اذان از قبل اگر. ب

 141 ............................................................................................................. یعمد افطار از بعد یقهر عذر آمدنشیپ

 141 ......................................................................................................................................................................... کفاره احکام

 141 ............................................................................................................... رمضان مبارک ماه یعمد کفاره از عجز
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 142 ..................................................................................................... طعام از زعج و روزه از عجز از مقصود

 142 ................................................................................................... عمد کفاره در ریفق14 از کمتر به کفاره پرداخت

 14۳ .............................................. ریفق 14 به نداشتن یدسترس صورت در ریفق کی به روز کی یعمد کفاره دادن

 14۳ ................................................................................................................... عمد کفاره ۀروز روز14 گرفتن تیفیک

 14۳ ............................................................................................................................ ها روزه بودن یپ در یپ

 14۳ ........................................................................ بعد سال رمضان ماه دنیرس از قبل تا کفاره روزه گرفتن

 140 ....................................................................................................... یهالل یماهها در کفاره روزه گرفتن
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 14۵ ........................................................................................................................ ریتأخ ۀکفار و هیفد ۀکفار در اشباع

 14۵ ................................................................................................................... ریفق کی به ریتأخ ۀکفار چند پرداخت

 14۵ ............................................................................................................................................... کفاره انداختن ریتأخ

 14۵ ............................................................................................................................................................ کفاره جنس

 141 ........................................................................................................................... کفاره در گوشت پرداخت

 141 .......................................................................................................................................................... طعام مد وزن
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 141 ................................................................................................................. ریفق به طعام مد کی یجیتدر پرداخت
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 14۷ ....................................................................................................................... کفاره در طعام یجابه پول پرداخت

 14۷ ...................................................................................................................................................... تیم روزه کفاره

 14۷ ...................................................................................................................... گرید شخص ازطرف کفاره پرداخت

 14۸ ............................................................................................................................. النفقهواجب افراد ۀکفار پرداخت

 14۸ ......................................................................................................... ردهیش و باردار زن ی کفاره پرداخت مسئول
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 14۸ ........................................................................................................................... کفاره نیمستحق طیشرا از یبعض

 14۸ .................................................................................................................................................. نبودن النفقهواجب
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 111 .................................................................................................................................... شوهر اذنبدون زن، یمستحب ۀروز

 111 ........................................................................................................... :دارد منافات شوهر حق با گرفتنروزه. الف

 111 ............................................................................................................. ندارد منافات شوهر حق با گرفتنروزه. ب
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 11۳ ................................................................................................................... طعام ریغ به دعوت صورت در افطار استحباب

 11۳ ..................................................................................................................................... خوردن ریغ به مومن دعوت اجابت
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 110 ............................................................................................ یمستحب افطار یبرا مومن دعوت اجابت در تعارف از منظور
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 111 ........................................................................................................................... زبانیم اذن بدون نهمایم یمستحب روزه

 111 .............................................................................................................................. پدرش اذن بدون فرزند، یمستحب ۀروز
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 124 .............................................................................................. (رمضان مبارک ماه و نذر ریغ) نیمع ۀروز در رفتنمسافرت

 124 .................................................................................................................................... رمضان مبارک ماه در یاریاخت سفر
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 تعریف روزه و اقسام آن :فصل اول
 1چند قسم است؟ روزه چیست و بر

کاری انجام ندهدد کده روزه را    2دادن فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغربروزه یعنی شخص تصمیم داشته باشد برای انجام -
  روزه چهار قسم است: ۳کند.باطل می

 4الف. روزۀ واجب؛ 

 . روزۀ ماه مبارک رمضان؛۱

 به صورت مفصل به احکام آن در این درسنامه اشاره می شود.
 . روزۀ قضا؛۲

 در فصل پنجم به مباحث روزه قضا پرداخته می شود.
 . روزۀ کفاره؛۳

 در فصل ششم به مباحث آن اشاره می شود.
 واسطۀ نذر یا عهد یا قسم واجب شده است؛ای که به. روزه4

همین درسدنامه   نسبت به خود نذر و عهد و قسم به درسنامه خودش مراجعه شود لکن از لحاظ احکام به صورت پراکنده در
 اشاراتی شده است.

 ؛واسطۀ اجاره یا شرط ضمن عقد واجب شده استای که به. روزه۵

 در بین بحث به نکاتی راجع به روزه استیجاری اشاره شده است و احکامش بیان گردیده است.
 . روزۀ عوض از قربانی حج تمتع؛۶

 مبابحث تخصصی آن به باب احکام حج محول گردیده است.
 زۀ روز سوم ایام اعتکاف؛. رو۷

 در درسنامه اعتکاف به مسائل خاص آن اشاره شده است.
 تر است.شدۀ پدر که بر عهدۀ پسر بزرگهای فوت. روزه۸

 در پایان فصل پنجم همین درسنامه احکام روزه قضای والدین بیان شده است.
 مکروه. ۀمستحب؛ د. روز ۀروزج. حرام؛  ۀروزب. 

 هر یک به ترتیب در فصلهای هفتم و هشتم و نهم خواهد آمد.که موارد و توضیحات 

                                                 
 ؛ توضیح المسائل مراجع، احکام روزه، مقدمه.1. العروۀ الوثقی، ابتدای کتاب صوم؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، معنای روزه، س1

 آید.ا مغرب، در مبحث نیت می. دربارۀ اینکه انتهای وقت روزه غروب است ی2

دادن دار اندکی هم بعد از مغرب، از انجام. از باب مقدمۀ علمی، برای اینکه فرد یقین کند تمام مدتِ اذان صبح تا مغرب را روزه بوده است، باید مقدار کمی پیش از اذان صبح و مق۳
جهت رعایت مقدمۀ علمی، به شخصی اختصاص دارد که زمان دقیق اذان ای قبل از اذان صبح، بهلحظه کند، خودداری کند. گفتنی است وجوب امساککاری که روزه را باطل می

که یقین داند و شک دارد که فجر طلوع کرده است یا نه. بر این شخص دوم، واجب نیست تازمانیشود که زمان اذان صبح را نمیداند و شامل شخصی نمیصبح و طلوع فجر را می
یت نکند، طریق شرعی مُحرز نشده که روز )طلوع فجر( فرا رسیده است، از ارتکاب مفطرات اجتناب کند؛ مگر اینکه شخص بداند اگر امساک مذکور را رعاکرده یا بهیا اطمینان ن

صورت رعایت احتیاط مذکور الزم است. اما دربارۀ فردی شود که دراینخوردن یا آشامیدن وی مثالً هرچند در بعضی از روزهایی که روزه بر او واجب است، بعد از اذان صبح واقع می
طریق شرعی مُحرز نشده که شب فرا رسیده است، اجتناب کند )العروۀ که یقین یا اطمینان نکرده یا بهکه شک دارد مغرب شده است یا نه، درهرحال، باید از ارتکاب مفطرات تازمانی

 الصوم(.الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی الزمان الذی یصح 

 آید.. توضیح تفصیلی برخی از موارد مذکور در ادامه می0
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 شروط وجوب روزهم: فصل دو
 ۱ط چیست؟ایطی روزه بگیرد. آن شرایبر هر انسانی واجب است ماه مبارک رمضان را با تحقق شر

 ط وجوب روزه از قرار زیر است:ایشر

 . بالغ باشد؛۱

 . عاقل باشد؛۲

 . بیهوش نباشد؛۳

 فاس پاک باشد؛. زن از حیض و ن4

 . روزه برای او ضرری یا حرجی نباشد؛۵

 گرفتن مترتب نشود؛بر روزه 2. محذور شرعی دیگری۶

 . مسافر نباشد.۷

 

 تفصیل در مباحث بعدی ذکر می شود.شایان ذکر است  توضیح موارد ذکر شده، به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .۷. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط وجوب الصوم؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، انواع روزه، س1

آن باشد و برای پیشگیری از آن، راهی جز ترک روزه و افطار آن نباشد، روزه بر او واجب تر از . اگر روزه گرفتن فرد، باعث از بین رفتن واجبی که از نظر اهمّیت، مساوی با روزه یا مهم2
باشد، برسد و برای شرعاً واجب می نیست؛ مثل آنکه بترسد با روزه گرفتن او، ضرر قابل توجّهی بر جان یا آبرو یا مال فرد دیگری که حفظ جان یا آبرو یا مال آن فرد بر وی

 ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحت الصوم، السادس.1111، 1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج .ی جز ترک روزه و افطار آن نباشدپیشگیری از آن راه



1۸ 

 

 شروط صحت روزهفصل سوم: 
 ۱روزه دار چه شرایطی را باید داشته باشد؟ نیاز نداشته باشد، انسانو به قضا وده حیح بص برای اینکه روزه

 :تا روزه او صحیح بوده و به قضا نیاز نداشته باشد شروط زیر را داشته باشدانسان روزه دار باید 

 . اسالم و ایمان؛1
 . عقل؛2
 ر؛. عدم بقاء بر جنابت و همچنین حیض و نفاس بعد از پاکی از خون درهنگام طلوع فج۳
 ؛. مست نباشد۳
 . بیهوش نباشد؛0
 . از حیض و نفاس در تمام روز پاک باشد؛۵
 . روزه برای او ضرر نداشته باشد؛1
 . مسافر نباشد؛۷
 . نیت روزه، توأم با قصد قربت و اخالص داشته باشد؛۸
 .. مفطرات روزه را ترک کند1

 ذکر می شود.  شرایط ذکر شده دارای تفصیالتی است که در ادامه شایان ذکر است

 روزه بررسی بعضی از شروط وجوب و صحت

 اسالم . ۱

 روزۀ کافر، مرتد، سنی
 2هایشان صحیح است؟اگر کافر یا مرتد یا سنی روزه بگیرند، روزه

که شیعه شده است، الزم روزه از فرد کافر و مرتد صحیح نیست؛ ولی سنی اگر برطبق مذهب خودش صحیح گرفته است، حال -
 (.آیت اهلل مکارمسیستانی، آیت اهلل ها را به جا آورد )حضرت امام، ه آننیست دوبار

 ۳اگر سنی طبق مذهب حقه اثنا عشری روزه بگیرد، آیا بعد از شیعه شدن باید روزه ها را قضا نماید؟

آیدت اهلل  و  ت امدام ها را به جا آورد )حضدر که شیعه شده است، الزم نیست دوباره آناگر با قصد قربت روزه گرفته باشد، حال -
  سیستانی(.

 قضای روزۀ کافر، مرتد، سنی
هایی که از او فوت شده استت،  اگر شخص کافر اصلی یا مرتد، مسلمان شود یا شخصی که سنی بوده است، شیعه شود؛ روزه

                                                 
 . العروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم؛ 1

 0ضا، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحه الصوم و فصل فی احکام الق2

 ؛0. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحه الصوم و فصل فی احکام القضا، مسئلۀ۳
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 1قضا دارد؟

شده را قضا کندد  های فوتوزهخالف سنی و مرتد )فطری و ملی( که باید همۀ رقضا ندارد؛ به 2شدۀ ایام کفرشهای فوتروزه -
 .مکارم(آیت اهلل سیستانی، حضرت امام، آیت اهلل )

 شدن کافر در بین روزمسلمان
اش کند، وظیفهوقت، کاری انجام نداده باشد که روزه را باطل میاگر کافر در روز ماه رمضان مسلمان شود و از اذان صبح تا آن

 ۳چیست؟

 که تا آن موقع مفطری انجام نداده است:، درحالیالف. قبل از ظهر اسالم آورده است

 (.تواند روزه بگیرد و امساک در بقیۀ روز هم واجب نیست و قضا هم ندارد )حضرت امامنمی  -

 (.آن را به جا آورد )آیت اهلل مکارم احتیاط واجب، باید نیت روزه کند و روزه را تمام کند و اگر آن روز را روزه نگیرد، قضایبه -

الذمده تدا آخدر روز امسداک کندد و اگدر آن روز را امسداک نکدرد، قضدای آن را بده جدا آورد            فدی قصد مدا تیاط واجب، بهاحبه -
 سیستانی(.اهلل)آیت

 . بعد از ظهر اسالم آورده است:ب

 مکارم(.حضرت امام، آیت اهلل روزۀ آن روز واجب نبوده و امساک هم در بقیۀ روز واجب نیست ) -

الذمده تدا آخدر روز امسداک کندد و اگدر آن روز را امسداک نکدرد، قضدای آن را بده جدا آورد            قصد مدافی احتیاط واجب،  بهبه -
 سیستانی(.اهلل)آیت

 )شیعه دوازده امامی( ایمان  .۲
 0آیا روزه غیر مومن صحیح است؟

 .روزه از غیر مومن صحیح نیست )حضرت امام( -

 .)آیت اهلل سیستانی( ق ثواب معتبر استگر چه در استحقاایمان از شرایط صحت روزه نمی باشد، ا -

 .در شرط بودن ایمان برای صحت روزه و سایر عبادات  اشکال است، اما قبول عبادات مترتب بر ایمان است )آیت اهلل مکارم( -

 بلوغ. ۳

 مشروعیت روزه بچه ممیّز
 ۵آیا روزۀ بچۀ نابالغ مشروعیت دارد؟

                                                 
 ؛1و م 1؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم،  صوم، فصل فی احکام القضا، قبل م111۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 (.۳22لّفین بالفروع و عدمه )مدارک تحریر الوسیلۀ، الصوم، ص. وجوب القضاء على الکافر و عدم وجوبه مبنی على کون الکفّار مک2

 ؛ ؛ 1۷01و111۵و1۵11. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، االول؛ 0

، اقتباس از شرایط ۵۸، درس1اعتکاف، اقتباس اعتکاف ممیز و رساله آموزشی، ج. امام خامنه ای، سایت، احکام 2. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ۵
 صحت روزه؛ ؛
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آیدت اهلل  مکدارم،   حضدرت امدام، امدام خامنده ای، آیدت اهلل     ی واجب نیسدت ) روزۀ بچۀ ممیّز نابالغ مشروع و صحیح است؛ ول -
 (.سیستانی

 روزه استیجاری یا تبرعی بچه نابالغ ممیز
 1آیا نابالغ می تواند برای دیگری روزه بگیرد؟

 مانعی ندارد لکن احتیاط مستحب به آن اکتفا نشود. )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .ستین یزواجب جا یاطبنابر احت -

 سازی کودکان برای روزه، قبل از بلوغآماده
 2، استحباب دارد؟نآیا عادت دادن بچه ممیّز به روزه گرفت

امدام خامنده ای،   ، وزه گرفتن عادت دهند )حضرت امامز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد به رمستحبّ است بچه ممیّ -
 (مکارمآیت اهلل ، ۳نیآیت اهلل سیستا

 بلوغ بعد از اذان صبح
 0اگر شخص بعد از اذان صبح بالغ شود، آیا واجب است روزۀ آن روز را بگیرد؟

آیدت  امام خامنده ای،  ، روزۀ آن روز و همچنین امساک از مفطرات تا آخر روز بر او واجب نیست و قضا هم ندارد )حضرت امام -
 سیستانی(.اهلل 

ری به جا نیاورده باشد، بنا بر احتیاط واجب، آن روز را قصد روزه کرده و تمام کرده و بعد هدم قضدا کندد    اگر تا آن موقع مفط -
 مکارم(. اهلل)آیت

 اجبار والدین در افطار فرزند
 ۵یست؟او چ یفهروزه اش را افطار کرده است، وظ یناست به اجبار والد یدهرس یفکه تازه به سن تکل یپرسش :دختر

 (اهلل مکارم آیت. )کفاره او را بدهند ینواجب آن است که والد یاطو احت قضا کند یدبا -

 عقل و هوشیاری. 4

 روزۀ افراد مست  
 1آیا روزۀ فرد مست صحیح است؟

                                                 
سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره ، سایت ادمین امام خامنه ای، 0م  یجار،، صالۀاالست204، ص1ج ، تحریرالوسیله،11م یجار،صالۀ االست ی، ف۵۸1، ص1ج ی،العروۀالوثق.  1

 http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/۷110۵سایت جامعۀالزهراء: . و ۷۵۳، م2۵2، ص1ج ین،منهاج الصالح، 1۳11/11/4۷: ، تاریخ1111۵4۸
 

 .14۸4111سایت ادمین امام خامنه ای، س ؛1۳۸1؛ توضیح المسائل مراجع، م2. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ2

 «در پسران از هفت سال به بعد مستحب است.»فرماید: سیستانی دربارۀ پسران می اهلل. آیت۳

 .1۵12، الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط وجوب الصوم، و فصل فی احکام القضاء و فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ0

 . سایت معظم له: ۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸2۸&mid=2۵۸۸۸۳2 

 ؛ 21۸و211روزه، س ؛ امام خامنه ای، سایت، احکام1111. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، م1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45828&mid=258883
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45828&mid=258883
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 الف: اگر قبل از اذان صبح نیت روزه نداشته و تمام روز مست باشد:

 .)مراجع عظام تقلید( روزه اش باطل است -
 پس مست شود و در بین روز به هوش آید:ب: قبل از اذان صبح نیت کند س

 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل به احتیاط واجب آن روز را تمام کند و بعدا قضا نماید -

 از یاطالعد  یبد  یدا  یمداری بده خداطر ب   یااو حرام باشد  یکند که خوردن ماده مست کننده برا ینم یمسأله قبل فرقدر  نکته:

 1)امام خامنه ای( موضوع، حرام نباشد.

 روزۀ افراد مجنون
 2مجنون چیست؟فرد حکم روزۀ 

 نیز الزم نیست قضای آن را انجام دهد )مراجع عظام تقلید(. الف. تمام روز مجنون است: روزه باطل است و بعداً

 ب. قسمتی از روز مجنون است:

 (.امام خامنه ای، روزه اش صحیح نیست، و قضا هم ندارد )حضرت امام -

چنانچه شخص قبل از اذان صبح نیت روزه کرده، سپس دیوانه شده است، بنا بر احتیاط واجب، روزۀ آن روز را تمام کند و اگر  -
 سیستانی(.اهللتمام نکرد، قضای آن را به جا آورد )آیت

ا بر احتیداط واجدب، روزۀ آن روز را تمدام    اگر مجنون ادواری قبل از اذان ظهر عاقل شده است، و مفطری انجام نداده باشد، بن -
 مکارم(.ت اهلل کند و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد )آی

 روزۀ افراد بیهوش
 ۳حکم روزۀ بیهوش چیست؟

 است: 4الف. کل روز بیهوش

 سیستانی(.ت اهلل روزه صحیح نیست و قضا هم ندارد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آی -

 ۵: یهوش استب. قسمتی از روز ب

 . پیش از اذان صبح نیت روزه نکرده و بیهوش شده است:1

 سیستانی(.، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل اش صحیح نیست. )حضرت امام روزه -

                                                 
 . 11۵. رساله نماز و روزه، م 1

 ؛۵۸، درس1و رساله آموزشی، ج 1۳4. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم الثانی و فصل فی شرائط وجوب الصوم؛ امام خامنه ای، تحریر المسائل، م2

و استفتاء  ۵۸، درس1و رساله آموزشی، ج 1۳4و شرائط وجوب، الثالث؛ ؛ امام خامنه ای، تحریر المسائل، م 1سئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، قبل از م۳
 ؛0/۷/10، تاریخ ۵۵۵0۵0خصوصی، شماره استفتاء 

ی است. برخی از فقها مثل امام خامنه ای آیت اهلل مکارم . قدر متیقن از مسئلۀ مذکور، بیهوشی غیراختیاری و قهری است و دربارۀ بیهوشی که مقدمات آن اختیاری است، مسئله اختالف0
تاء خصوصی، شماره استفتاء حکم قهری را دارد؛ و برخی مانند آیت اهلل سیستانی قائل اند که اگر بیهوشی ضرورت داشته باشد غیر اختیاری است. )امام خامنه ای، استف»فرمایند: می

 (1۳401۷401۵؛ مکارم، استفتاء خصوصی، 241۸۳۷تفتاء ؛ سیستانی، استفتاء خصوصی، شماره اس0۵۵1۷2

 ؛1؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، شرائط وجوب الصوم الثالث و شرائط صحۀ الصوم، الثانی و فصل فی احکام القضاء قبل از مسئلۀ1۵۵۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
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 اگر از شب در حالت بیهوشی بوده و نیت روزه نکرده، روزه آن روز بر او واجب نیست. )امام خامنه ای( -
 و بعد از آن بیهوش شده است: . پیش از اذان صبح نیت روزه داشته2

 سیستانی(. ، آیت اهللبنا بر احتیاط واجب، روزۀ آن روز را تمام کند و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد )حضرت امام -
 .)امام خامنه ای( روزه را تمام کند، روزه صحیح استهوش آمد، ه اگر بین روز ب -

 .(مکارمت اهلل سپس قضا کند )آیاحتیاط واجب، آن روز را تمام کرده و بنابر  -

 ضرر نداشته باشد( روزهگرفتن ضررنداشتن ). ۵
 1اگر روزه برای انسان ضرر داشته باشد، وظیفۀ شخص چیست؟

اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر دارد یا چنین ضرری را احتمال بدهدد و از آن احتمدال، بدرای او     -
)حضرت امدام، امدام    ه احتمال او در نظر عقال بجا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیستترس پیدا شود، چنانچ

 .مکارم( آیت اهللخامنه ای، 
شود( یدا اینکده   اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد )ضرری که معموالً تحمّل نمی -

بدهد و از آن احتمال، ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر افدراد عاقدل بجدا باشدد، روزه     چنین ضرری را احتمال 
شود، روزه گرفتن برای او حرام  -مثل نقص عضو  -صحیح نیست؛ بلکه اگر آن ضرر موجب هالکت و مرگ یا جنایت بر نفس 

اری و ضرر قابل توجّه گردد یا موجب شدیدتر شدن آن یا است و در واجب نبودن روزه فرقی نیست که روزه موجب پیدایش بیم
  طوالنی شدن دوره درمان آن گردد.

شود که صورت روزه بر فرد واجب است؛ بنابراین اگر روزه موجب میضررهای خفیف و مختصر، مجوز افطار روزه نیست و دراین
بد یا در بدنش احساس ضعف و سستی کندد یدا باعدث    مختصری تغییر در مزاج فرد ایجاد شود یا اندکی دمای بدنش افزایش یا

کلدی برطدرف شدود یدا سدایر      دو ساعت بعد از افطار عارضۀ مذکور بده که یکیایگونهمقدار متعارف شود، بهکاهش نور چشم به
شدرعی  کنند، ضررهای مدذکور عدذر   کنند و عرف مردم عادتاً آن را تحمل میضررهای خفیف مشابه که عُقال از آن پرهیز نمی

 شود و روزه بر چنین افرادی واجب است )آیت اهلل سیستانی(.محسوب نمی

در واجب نبودن روزه فرقی نیست که روزه موجب پیدایش بیماری و ضرر گردد یدا موجدب شددیدتر شددن بیمداری یدا        :۱نکته

 و یا مانند این موارد باشد؛  طوالنی شدن دوره درمان یا شدت درد بیمار گردد

)امدام   .نسدبت بده روزه نددارد    یفیتکل گردد، یدرد چشم م یابداند روزه باعث درد قابل توجه؛ مانند درد سر مکلف  اگر  :۲نکته

 2خامنه ای(

 روزۀ دختربچه  
 ۳، واجب است؟اندآیا روزۀ ماه رمضان بر دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده

                                                 
؛ امام خامنه ای، سایت، احکام 1۷00؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1421السادس؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر1

 ؛112۵و1110، س1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۵۸و رساله آموزشی، درس 121و تحریر المسائل، م 1۷۷و  1۷۵روزه، س

 .1044. جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  2

، 14۳4و1421؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر السادس؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ1۵۸۳و1۵۸1شده از مسئلۀتوضیح المسائل مراجع، اقتباس .۳
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بودن روز و شدت گرما اتمام روزه بر آنان حَرَجی است و مشقّتی نیعلت مثالً طوالگرفتن برای آنان ضرر ندارد، ولی بهاگر روزه -
قصدد قربدت مطلقده روزه    سیستانی: باید بده اهلل) آیتپذیر نیست، باید از ابتدای روز، روزه بگیرند.العاده دارد که عادتاً تحملفوق

توانند آب مبارک رمضان بر آنان حَرَجی شد، میکه دچار ضعف شدید یا تشنگی زیاد شوند که ادامۀ روزۀ ماه و هنگامی بگیرند.(
 .سیستانی( آیت اهللشود. )حضرت امام، باطل میها بیاشامند یا غذا بخورند ولی روزۀ آن

بدا   یخود د حتد   یبودن روز، روزه گرفتن به خود یطوالن یا یاست که به خاطر ضعف جسمان یمکلف به گونه ا یتاگر وضع -
 یبده سدخت   یو وقتد  یردروزه بگ یاطصورت بنا بر احت ینفوق العاده داشته باشد، در ا ید سخت یهو مراعات تغذ یتترک فعال

 یدا مانندد اشدتغال بده کدار      یدت فعال یلروزه به دل ۀبودن ادام یاما اگر حرج ردیآن را بگ یفوق العاده افتاد  افطار کند و قضا
آن  یفوق العاده افتاد، افطار کند و قضا یو هر گاه به سخت یردروزه بگ یدصورت بنابر فتوا با ینو مطالعه باشد، در ا یلتحص
 )امام خامنه ای( .یردرا بگ

شوند، ولی چنانچه قدادر بدر انجدام برخدی از      می بالغ روز شمسی( 2۵ماه و  ۸سال و  ۸دختران با تمام شدن نه سال قمری ) -
تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن برای آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضای آن هم نباشند، قضا نیدز  

 .)آیت اهلل مکارم( ندارد، ولی برای هر روز باید فقیری را سیر کنند

 امساک بعد از افطار  

 ۱و آشامیدن باید به حد ضرورت اکتفا شود یا خیر؟ و آیا امساک در ادامه روز الزم است یا خیر؟آیا در خوردن 

  .می تواند افطار کند و امساک الزم نیست )حضرت امام، امام خامنه ای( -
 سیستانی(. آیت اهلل) و در ادامه روز امساک نمایدمقدار ضرورت اکتفا کنند به بنا بر احتیاط الزم، در خوردن و آشامیدن، -

 توانایی تا سال بعدقضای روزۀ دختربچه درصورت عدم

 2مشقت و حرج روزه نگرفته اند آیا قضای روزه بر آنها واجب است؟ سببهایی که بهدختربچه

 سیستانی(.آیت اهلل  ،امام خامنه ایباید قضای آن را بگیرند )حضرت امام،  -
 آیدت اهلل  ) باشند، قضا نیز ندارد، ولی برای هر روز باید فقیری را سیر کنندد اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضای آن هم ن -

 .مکارم(

 روزۀ افراد معتاد
 ۳روزه افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند و امکان ترک مواد مخدر برای آنها وجود ندارد، چه تکلیفی نسبت به روزه دارند؟

ئی و قضائی را ندارد، واجب است روزه بگیرد و با فرض اضطرار در کشیدن اگر شخص معتاد توان گرفتن روزه را به صورت ادا -
مقدار ضرورت اکتفدا کندد )حضدرت    تریاک، تکلیفش این است که از مفطرات غیر از کشیدن تریاک، امساک کند و آن را هم به

                                                                                                                                                                        
، وجوب روزه ، دختران تازه به بلوغ رسیده؛ امام خامنه ای، سایت، ؛ مکارم، سایت، پرسش و پاسخ، احکام روزه1110؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م۳11، ص1استفتائات امام، ج

 ؛ ۷۷و12و14و1و۸احکام روزه، س

؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، شرائط صوم، ۷۷و12و14و1و۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س14۳4؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ1۵۸1. توضیح  المسائل مراجع، مسئلۀ1
 .۵1و ۵4و 0۸و 0۷، احکام روزه، اقتباس از س1و استفتائات، ج 1ز ماقتباس ا

 .۸۸، بحث روزه، سؤال1؛ استفتائات امام، ج۷۳1ای، اجوبۀ االستفتائات، س؛ خامنه0۳1، سؤال2. مکارم، استفتائات، ج2

؛ 1۵4و ۷۷و سایت، احکام روزه، اقتباس از سوال  0۵۷۵۷0 ای، شماره استفتاء: ؛ استفتای خصوصی: امام خامنه10، سؤال۸44، بخش استفتائات، ص2. امام خمینی، توضیح المسائل، ج۳

 ؛  yon.ir/2XavLو سایت، پرسش و پاسخ، 1۳401040۷۵؛ آیت اهلل مکارم، کد :  24۷10۷ آیت اهلل سیستانی، کد : 

http://makarem.ir/main.aspx?mid=343719
http://makarem.ir/main.aspx?mid=343719
http://makarem.ir/main.aspx?mid=343719
http://makarem.ir/main.aspx?mid=343719
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 امام(.

د یا تحمل آن همراه با مشقّت زیداد  صِرف آن مجوز براى ترک روزه نیست، ولى اگر روزه گرفتن براى ایشان ضرر داشته باش -
تواند افطار نماید ولى تا در حرج واقع نشده، نباید روزه را باطدل کندد و در هدر صدورت قضداى      باشد، هر وقت به حرج افتاد مى

  .شود، واجب است )امام خامنه ای(هاى ماه رمضان که فوت مىروزه

 .ن نیست )آیت اهلل سیستانی(استفاده از آنها اگر به وسیله تزریق باشد موجب بطال -

روزه بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، و همگان قدرت ترک آن را الاقل در طول روزهای ماه رمضان دارند و این ماه مبارک،  -
 یت اهلل مکارم(.فرصت مناسبی برای ترک آن است )آ

 قضای روزه معتاد

 1د؟معتادی که توان گرفتن قضای روزه را هم ندارد، چه تکلیفی دار

اگر شخص معتاد توان گرفتن روزه را به صورت ادائی و قضائی را ندارد، واجب است روزه بگیرد و با فرض اضطرار در کشیدن  -
مقدار ضرورت اکتفدا کندد )حضدرت    تریاک، تکلیفش این است که از مفطرات غیر از کشیدن تریاک، امساک کند و آن را هم به

 امام(.

بگیرد و همگان این قدرت را دارند و اال بنابراحتیاط واجب باید از چیزهاى دیگر اجتناب نماید و  در صورت توانایی باید روزه را -
 براى هر روز یک مدّ طعام کفّاره بدهد )آیت اهلل مکارم(.

 روزه افراد مریض

 گفتار پزشک مبنی بر ضرر داشتن یا ضرر نداشتن روزه  

که یقین یا گمدان دارد  بگوید ضرر دارد، یا کسی ر معتنابهی ندارد، هرچند پزشک داند یا اطمینان دارد روزه برای او ضرکه میکسی

 اش چیست؟دهد که روزه برایش ضرر معتنابهی دارد، هرچند پزشک بگوید ضرر ندارد، وظیفهیا احتمال عقالیی می

 2سیستانی(، آیت اهلل ه حرف پزشک اعتنا کند )حضرت امامنباید ب -
یقین پیدا کند که روزه براى او ضرر دارد و یا از گفته وى یا منشأ عقالیى دیگرى براى او خوف از اگر مکلّف از گفته پزشک  -

ضرر حاصل شود، روزه گرفتن براى او واجب نیست، بلکه جایز هم نیست، ولی اگر گفته او اطمینان آور نباشدد و باعدث خدوف    
 ۳.یرد )امام خامنه ای(ضرر نشود، گفته او اعتبارى ندارد و شخص باید روزه خود را بگ

اگر طبیب بگوید روزه ضرر دارد امّا او با تجربه دریافته است که ضرر ندارد، باید روزه بگیرد و در صورت معلوم نبدودن ضدرر،    -
 0)آیت اهلل مکارم( تواند یکى دو روز تجربه کند و بعد طبق دستور عمل نماید.مى

                                                 
و مکارم، سایت، پرسش و پاسخ، مبطالت روزه، رساندن غبار غلیظ،  10شده ، س، مسائلی که در باره موضوعات گوناگون از حضرت امام استفتاء 2.  توضیح المسائل مراجع، ج1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸11&mid=2۵۸۷14؛؛ 

 ؛111۵، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج14۳2، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر السادس؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم2

 .1۷۷و1۷1و 1۷0و1۷۳. امام خامنه ای، سایت، احکام پزشکی روزه، س۳

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸04&mid=2۵1411 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45819&mid=258790؛
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45840&mid=259099
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 روزۀ مکلف با علم به ضرر

 1سالمی که روزه برایش ضرر معتنابهی دارد، صحیح است؟ آیا روزۀ فرد مریض یا

 صحیح نیست )مراجع عظام تقلید(. روزه -

 روزۀ مکلف با علم به ضرر و کشف خالف آن

روزه برایش ضدرر نداشدته اسدت،     قصد قربت، روزه گرفت و بعداً کشف شد کهضرر، بهامید عدماگر بیمار با علم و اعتقاد به ضرر، به

 2یست؟اش چحکم روزه

 اش صحیح است )حضرت امام(.روزه -

خوف ضدرر دارد( روزه بدر او    یعنیدهد که ضرر داشته باشد ) یم یاحتمال عقالئ یااو ضرر دارد  یداند روزه برا یکه م یکس -
از گفته پزشدک   یاحاصل شده باشد  یو ترس از تجربه شخص یقین ینحرام است، خواه ا یزن یبلکه در موارد یست،واجب ن

داً معلوم شود کده  مگر آنکه به قصد قربت گرفته باشد و بع یست؛ن یحصح گیرد،و اگر روزه ب یگرد ییاز منشأ عقال یا و ینام
 )امام خامنه ای( .ضرر نداشته است

در مورد ضررهای غیرحرام )ضررهای حرام توضیحش گذشت(، اگر فرد رجاءً روزه بگیرد و بعد معلوم شود روزه برای وی ضرر  -
 سیستانی(. اهللاش صحیح است )آیتهی نداشته، روزهقابل توجّ

 ضرر و کشف خالف آنروزۀ مکلف با علم به عدم 

اش این است که روزه برایش ضرر ندارد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضدرر معتندا بده داشدته اسدت، حکدم       اگر شخص عقیده

 ۳اش چیست؟روزه

 (.، امام خامنه ایجا آورد )حضرت امامروزه اش صحیح نیست و باید قضای آن را به  -

 (.سیستانیت اهلل بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن را به جا آورد )آی -

 (آیت اهلل مکارم)احتیاط مستحب آن است که قضاى آن را به جا آورد.  -

 روزه نگرفتن شخص به خاطر یقین یا احتمال عقالیی ضرر و کشف خالف آن

پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولدى بعدداً معلدوم    خاطر عذرى قوى، اگر فردى به

 0دارد؟ شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفّاره چه حکمى

، کفّاره اگر افطار عمدى روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وى باشد، در فرض سؤال عالوه بر قضا  -
هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقالیى داشته باشد، کفّاره واجب نیسدت، ولدى   

                                                 
 ؛1۷0۳؛ توضیح المسائل مراجع، م1۷۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، المورد السادس؛ امام خامنه ای، سایت، احکام پزشکی روزه، س1

 .۷12سایت ادمین امام خامنه ای، رساله نماز و روزه، م ؛112۵، م1و توضیح المسائل جامع، ج 14۳2، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1۷00و1۷0۳مسائل مراجع، مسئلۀ. توضیح ال2

سایت آیت اهلل  فصل فی شرائط صحۀ الصوم، المورد السادس؛ ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم،111؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، احکام بانوان، س1۷0۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸04&mid=2۵1144 مکارم:

 
 . 1۷1کام پزشکی، س. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، اح0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45840&mid=259100
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 .قضا بر او واجب است )امام خامنه ای(

 شدن مریض قبل از ظهرخوب

 1اش چیست؟اگر مریض در ماه رمضان قبل از اذان ظهر خوب شود، وظیفه

 قع مفطری انجام داده است:الف. تا آن مو

آیت  سیستانی، آیت اهللروزۀ آن روز و همچنین امساک از مفطرات تا آخر روز بر او واجب نیست )حضرت امام، امام خامنه ای،  -
 مکارم(. اهلل

 ب. تا آن موقع، مفطری انجام نداده است:

 باید نیت روزه کند و روزۀ آن روز را بگیرد )حضرت امام(. -
 آن است که نیّت روزه کند و روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کند.)امام خامنه ای(احتیاط مستحب  -

 مکارم(. اهللباید نیت روزه کند و روزۀ آن روز را بگیرد و احتیاطاً قضا هم بکند )آیت -

 انی(.سیست اهللبنا بر احتیاط واجب، نیت روزه کند و باید بعداً آن را قضا هم بکند )آیت -

 شدن مریض بعد از ظهرخوب

 2اش چیست؟بعد از اذان ظهر خوب شود، وظیفه اگر مریض در ماه رمضان

حضرت امام، آیت اهلل روزۀ آن روز و همچنین امساک از مفطرات تا آخر روز بر او واجب نیست؛ ولی باید بعداً آن را قضا کند ) -
 سیستانی(.آیت اهلل مکارم، 

 .ماه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیّت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد )امام خامنه ای(اگر مریض در اثناى روز  -

 روزه مشاغل سخت
 ۳که کارهای سخت دارند، و مجبور هستند در بین روز کار کنند، روزه واجب است؟کسانیآیا بر

شدت گرما اتمام روزه بر آنان حَرَجی است و مشقّتی بودن روز و علت مثالً طوالنیگرفتن برای آنان ضرر ندارد، ولی بهاگر روزه -
قصد قربدت مطلقده روزه بگیرندد.(    سیستانی: باید به) پذیر نیست، باید از ابتدای روز، روزه بگیرندالعاده دارد که عادتاً تحملفوق

توانندد آب بیاشدامند   ی شد، میکه دچار ضعف شدید یا تشنگی زیاد شوند که ادامۀ روزۀ ماه مبارک رمضان بر آنان حَرَجهنگامی
 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  امام خامنه ای، آیت اهلل شود )حضرت امام،ها باطل مییا غذا بخورند ولی روزۀ آن

 اکتفا کردن در خوردن به مقدار ضرورت در صورت ناتوانی از ادامه روزه 

 4آیا امساک در ادامه روز الزم است یا خیر؟ آیا در خوردن و آشامیدن باید به حد ضرورت اکتفا شود یا خیر؟ و

                                                 
 ؛1۷؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، مسائل متفرقه نیت، س1۷01و1۵1۷. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط وجوب الصوم الرابع؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 1۷؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، مسائل متفرقه نیت، س1۷01و1۵1۷اجع، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط وجوب الصوم الرابع؛ توضیح المسائل مر2

؛ 14۳4و1421؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر السادس؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ1۵۸۳و1۵۸1شده از مسئلۀ. توضیح المسائل مراجع، اقتباس۳

و 11414۳4442 و:و استفتاء خصوصی، کد رهگیری -http://l1l.ir/0kf؛ مکارم، سایت، 1110؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م۳11ص، 1استفتائات امام، ج

http://l1l.ir/0k۵b ؛۷۷و12و14و1و۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س 

؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، شرائط صوم، ۷۷و 12و 14و 1و ۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س14۳4؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ1۵۸1توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ .0

http://l1l.ir/4kf-
http://l1l.ir/4k5b
http://l1l.ir/4k5b
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  .امام خامنه ای( کند و امساک الزم نیست )حضرت امام،می تواند افطار  -

آیت اهلل سیستانی، ت اهلل مقدار ضرورت اکتفا کنند و در ادامه روز امساک نماید )آیبه بنا بر احتیاط الزم، در خوردن و آشامیدن، -
 مکارم(

 ه مبارک رمضانامتحان و کنکور در ما
افرادی که امتحان و کنکور دارند و اگر روزه بگیرند نمی توانند به نحو درست امتحان دهند و اگر امتحان ندهند در آینده به مشقت 

 فراوان می افتند و توانایی خارج شدن از شهر و مسافرت هم ندارند و نمی توانند شب درس بخوانند، حکم آنها چیست؟

اید و بایدد قضدای روزه هدا را و نیدز     مجوز ترک روزه نیست و در صورتی که روزه نگیرید معصیت کردهصرف داشتن امتحان  -
کفاره آن را انجام دهید؛ البته می توانید بعد از اذان صبح تا قبل از اذان ظهر با رفتن به مسدافت شدرعی روزه خدود را در سدفر     

 1.افطار کنید و بعداً فقط قضا نمایید )امام خامنه ای(

ادامه تحصیل عذر موجهى براى روزه خوارى نیست ولى اگر فرض بر این باشد که ترک تحصیل براى او موجب حرج وسختى  -
تحصیل با روزه نمى باشد مى تواند پس از قصد روزه در صورتى که مضدطر   وامکاناست به حدى که معموال تحمل نمى شود 

ولى سیر نخورد و ننوشد و بعد از آن قضا نماید و کفاره بر او نیست البته  به خوردن یا آشامیدن باشد به مقدار ضرورت میل کند
کیلو متر از شهر خارج شود و انجا روزه را بخورد چون مسافر است و باز گردد و روزه  22مى تواند قبل از ظهر به مقدار مسافت 

 2آن روز ساقط است و فقط قضا دارد )آیت اهلل سیستانی(.

طار روزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت مطالعه خود را تغییر دهد و به فاصله زمدانی افطدار تدا    درس خواندن مجوز اف -
سحر و یا زمانهائی که توان بیشتری برای درس خواندن دارد موکول نماید. در غیر این صورت، تنها مجوز افطار این است کده  

مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطار کند و برگردد. و تدا   روز( قبل از ظهر به 0-۳در برخی روزها )مثال هفته ای 
 ۳.ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد )آیت اهلل مکارم(

 و ترس از هالکت تشنگی
 0اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد وظیفه اش چیست؟

آب بیاشدامد   به اندازه ای که ازمردن نجات پیدا کند ۵جایز است   ز تشنگی بمیرداگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد ا  -
و اگر ماه رمضان باشد، باید در بقیه روز از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید  ولی روزه او باطل می شود

 .مکارم( آیت اهلل امام،حضرت )

است به مقدار ضرورت که از مدرگ نجدات    یزتشنه شود که خوف هالکت بدهد، جا ای هاگر روزه دار در روزۀ رمضان به انداز -
مداه رمضدان هدم بندابر      یدر باشد. روزۀ غ صحیح اش روزه یستن یدامساک کند و بع یدروز را با یۀو بق یاشامدکند، آب ب یداپ

 )امام خامنه ای( واجب ملحق به ماه رمضان است. یاطاحت

                                                                                                                                                                        
 .۵1و ۵4و 0۸و 0۷، احکام روزه، اقتباس از س1و استفتائات، ج 1اقتباس از م

 /http://www.leader.ir/fa/content/1۸21۸، 11؛ سایت، استفتائات جدید خردادماه ۳1۷11۸۸۸0ین  با کد رهگیری . استفتاء خصوصی از سایت ادم1

 . سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ، روزه، روزه و تحصیل.2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸12&mid=2۵۸1۵1؛ سایت، 114۳414104. استفتاء خصوصی، کد استفتاء ۳

 .22۳م 1044، اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه ۵العروه الوثقی، احکام مفطرات ، م.  0

 . شایان ذکر است که طبق نظر حضرت امام و سایر مراجع، جواز بالمعنی االعم منظور است که با وجوب نیز سازگار است.۵
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روزه او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد، باید بنابراحتیاط الزم بیشتر از آن نیاشامد و در بقیه واجب است آب بیاشامد ولی  -
 .روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید )آیۀ اهلل سیستانی(

 که کارهای سخت دارندوجوب خوردن سحریِ مُقوّی برای دختربچه یا کسانی

های متعدارف بدرای تقویدت،    توانند با استفاده از راهکه کارهای سخت دارند، میاند یا کسانیه سن بلوغ رسیدهاگر دخترانی که تازه ب

داشتن ضرر و حرج، روزۀ ماه مبارک رمضان را مثل سحریِ مقوی خوردن یا کاهش فعالیت بدنی در طی روز یا استراحت بیشتر بدون

 1این کار الزم است؟ بگیرند؛ آیا

 (.یسیستان ت اهللین کار را انجام دهند )آیواجب است ا -

سختی کار مجوز افطارروزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت کاری خود را تغییر دهد و یا در ماه رمضان کارهای سبک  -
 .)آیت اهلل مکارم( انجام دهد تری

 ها واجب نیستکه روزه بر آنکسانی. ۶
 2واجب نیست؟ نهابر آ گرفتن روزهکدام افراد و گروهها 

که زیداد تشدنه   . کسی2. سالمند؛ 1گرفتن جایز نیست: گرفتن واجب نیست؛ بلکه در بعضی حاالت آن، روزهبر چهار گروه روزه -
 اش ضرر دارد.گرفتن برای خودش یا بچهواسطۀ حمل یا شیردادن، روزهیا شیردهی که به. زن حامله 0و۳شود؛ می

 سالمند

 ۳چیست؟ اش درخصوص روزهتواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، وظیفهمیسبب پیری نکه بهکسی

 ؛ اما:گرفتن بر او واجب نیستروزه

 مشقت:الف. درخصوص قضای آن درصورت توانایی بدون

 آیت اهلل مکارم(. و احتیاط واجب قضا کند )حضرت امام -

 (آیت اهلل سیستانی ،)امام خامنه ای ها را بگیرند.بنابراحتیاط مستحب قضاى روزه -

 ب. درخصوص پرداخت فدیه:

، سیسدتانی آیدت اهلل  )حضرت امدام،   .ها به فقیر بدهددرصورت مشقت باید برای هر روز یک مد طعام گندم یا جو و مانند این -
 مکارم( آیت اهلل

ناتوانی  صورت فقیر بدهند و درمشقت دارد، باید براى هر روز یک مد غذا )مانند گندم، جو، برنج( به  یشاناگر گرفتن روزه برا -
 . )امام خامنه ای(را بدهند یهفد ینا یدبا یاطبنابر احت یزن از روزه

                                                 
 ؛-http://l1l.ir/0kf؛ مکارم، سایت، 1110. سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1

 ؛ 1۷21و1۷2۸و1۷2۷و  1۷2۵، م2. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد جواز االفطار، توضیح المسائل مراجع، ج2

. آیت اهلل از طرف دفتر معظم له 11سال یارسال یاختالف فتاو ی،؛ امام خامنه ا1۷21و1۷2۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد جواز االفطار؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 .0۷0المسائل المنتخبه، مسئلۀ ،24۸۵و  24۸0توضیح السمائل جامع، م ؛1401منهاج الصالحین، کتاب الصوم، ذیل مسئلۀسیستانی، 
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 بیماری عطش
تحمل کند یا برای او مشقت دارد، در ماه مبارک  تواند تشنگی راشود و نمیکه به بیماری عطش مبتالست، یعنی زیاد تشنه میکسی

 1اش چیست؟اش درخصوص روزهوظیفه

 ؛ اما:گرفتن بر او واجب نیستهروز

 الف. درخصوص مقدار آشامیدن:

 ، آب نیاشامد )حضرت امام(.ضرورتبنا بر احتیاط واجب بیشتر از مقدار  -

 مکارم(. ت اهلل سیستانی، آیت اهللآب نیاشامد )آی ضرورتبنا بر احتیاط مستحب، بیشتر از مقدار  -

 ب. درخصوص قضای روزه درصورت توانایی:

 مکارم(.، آیت اهلل  2امام حضرتتیاط واجب بگیرد )بنا بر اح -

 سیستانی(.ت اهلل آیامام خامنه ای، ) بگیردبنا بر احتیاط مستحب  -

 ج. درخصوص پرداخت فدیه:

 آیدت اهلل هدا بده فقیدر بدهدد )حضدرت امدام،       یک مد طعام گندم یا جو و مانندد ایدن   روزفقط درصورت مشقت باید برای هر  -
 سیستانی(.

تواند تشنگى را تحمل کند یا تحمل تشنگى براى او مشدقت دارد، روزه  شود و نمىاى دارد که زیاد تشنه مىرىکسى که بیما -
 یز. البته در صورت دوم )مشقت( باید براى هر روز یک مدّ غذا بپردازد و بنابراحتیاط واجب در صورت اوّل نیستبر او واجب ن

 . )امام خامنه ای(را بدهد یهفد ینا
 (۳که امید به بهبودی ندارد فدیه واجب است. ) آیت اهلل مکارمدر صورتی  -

 زن حامله و شیرده
 0حکم روزه زن حامله یا شیرده چیست؟

همه مراجدع   یبچه اش ضرر دارد به فتوا یاخودش  یدهد، اگر روزه گرفتن برا یم یربچه ش یاکه فرزند در راه دارد و  یخانم -
 یدبا یدآ ینم یشپ یو مشکل یردتواند روزه بگ یداند که م یخودش م یتوضع یندر ا یاگر خانم یول یردروزه بگ یدنبا یدتقل

 .یردروزه بگبه مقداری که می داند آسیبی ندارد 

 در صورت نگرفتن روزه در ماه مبارک باردار و شیردهوظیفه 

 1اش چیست؟، وظیفهرمضان نتوانسته است روزه بگیرد زن حامله یا شیرده که در ماه مبارک

                                                 
امام  ؛14ر الوسیله، فصل فی شرائط صحت صوم و وجوبه، م؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد جواز االفطار، الثالث؛ حضرت امام، تحری1۷2۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛1۳و رساله آموزشی، درس 14۳4، ذیل م21۸از طرف دفتر معظم له،  تحریر المسائل، ص 11سال یارسال یاختالف فتاو ی،خامنه ا

 دارند که متن بر اساس تحریر الوسیله تنظیم شد.  . شایان ذکر است که حضرت امام در حاشیه عروه فتوا دارند و در تحریر الوسیله و رساله احتیاط واجب2

 . شایان ذکر است که آیت اهلل مکارم در رساله اشاره به قید امید به بهبودی ندارد و به طور مطلق می فرمایند فدیه واجب است. ۳

 ۳11و ۳14و ۳۵1و 244و 111و 11۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۷2۸ۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد جواز االفطار، الرابع؛ توضیح المسائل مراجع، مسئل0
 ؛1۷21؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد جواز االفطار، المورد الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۳و رساله آموزشی، درس  ۳12و
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 ها:لف. درخصوص قضای روزها
اهلل  یدت . )حضرت امدام، آ شودیساقط نم یصورت یچگرفته نشده در ه یردهیو ش یکه به جهت باردار ییهاروزه یقضا -

 (.یستانیس

اگر بده خداطر عدذر     یبعدا قضا کند ول یدکرده باشد، با یکه کوتاه یدر صورت یرد،اگر تا ماه رمضان سال بعد روزه را نگ -
روزه ها را هر زمان که بتواند انجام دهد و اگدر   یقضا یدفرزندش بوده، با یعذر، ترس ضرر برا یننانچه اقضا نکرده، چ

 (یبدهد. )امام خامنه ا یهفد یکهر روز  یبرا یدشود و با یخودش باشد، قضا ساقط م یعذر، ترس ضرر برا

است ولدی در   یکاف یهفد یکندارد و دادن  او قضا یهاخودش ضرر داشته است، روزه یگرفتن برااگر تا آخر سال روزه -
 صورتی که برای حمل یا طفل ضرر داشته است باید قضا نماید )آیت اهلل مکارم(.

 درخصوص کفارۀ تأخیر:ب. 
 کفارۀ تأخیر واجب است )مراجع عظام تقلید(. ها را نگرفته است:عذر قضای روزه. بدون1

 ها را نگرفته است:علت داشتن عذر)در طول سال(، قضای روزه. به2

 (مکارم ت اهلل)حضرت امام و امام خامنه ای، آی .احتیاط مستحب است البتهکفارۀ تأخیر واجب نیست؛  -

 سیستانی( آیت اهلل) بپردازد.کفارۀ تأخیر در این صورت هم بنا بر احتیاط واجب،  -

 درخصوص فدیه:ج. 
 الف. روزه برای بچه ضرر دارد:

 بدهد. )اکثر مراجع( یربه فق یزمد طعام ن یکهر روز  یبرا -
بده   یدز مقدرب ن  یدر واجب است و حامل غ یهفد )حامل مقرب( است یکنزد یمانشکه زا یخانم باردار یا یردهبر خانم ش -

 (یبدهد. )امام خامنه ا یهفد یدواجب با یاطاحت

. یسدت واجدب ن  یده دمقدرب ف  یرواجب است و بر حامل غ یهاست فد یکنزد یمانشکه زا یو خانم باردار یردهبر خانم ش -
 (یستانیاهلل س یت)آ

 نکته: از مراجع دیگر تفصیل بین حامل مقرب و غیر مقرب یافت نشد.
 ب. روزه برای خودش ضرر دارد:

 (.امام خامنه ای 2)حضرت امام .بدهد فدیهحتیاط واجب، برای هر روز یک براابن -

 .)آیت اهلل مکارم( .بدهد فدیهاحتیاط مستحب، برای هر روز یک بنابر -

 )آیت اهلل سیستانی( .بدهدفدیه برای هر روز یک باید  -

 روزۀ زن شیرده با وجود شیرخشک یا مرضعه دیگر

زن شیردهی که شیرش کم است، اگر بتواند از شیر خشک یا شیر گاو استفاده کند یا از زن شیرده دیگری برای شیردادن بچه کمک 

                                                                                                                                                                        
؛ امام خامنه 1۷21؛1۷2۸؛ 1۷4۳و1۷4۵توضیح المسائل مراجع، مسئلۀموارد جواز االفطار، المورد الخامس؛  یاب الصوم، فصل فکتو ؛ 1۳. العروه الوثقی، کتاب الصوم، روزه، احکام قضا، م1

ی که روزه بر مکارم، سایت، سوال و پرسش، احکام روزه، کسانآیت اهلل ؛  24۸۷، م1المسائل جامع، ج یحتوضآیت اهلل سیستانی،  .۸41س ،11اسفند یرایشاجوبه االستفتاءات و ی،ا

 ، ؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo =21&lid=4&catid=0۵۸۳1&mid=2۵14۳0yآنها واجب نیست، 

 ولی در تحریر الوسیله به صورت احتیاط واجب ذکر کرده اند که متن بر اساس تحریر الوسیله تنظیم شد. . شایان ذکر است که حضرت امام در حاشیه عروه فتوا ذکر کرده اند2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo%20=21&lid=0&catid=45836&mid=259034y؛
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 1های ماه رمضانش را بگیرد؟بگیرد، آیا الزم است این کار را انجام دهد و روزه

 کمک از مرضعۀ دیگر: حکم
اجرت بچه را شیر دهد، یا براى شیردادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگرى کده اجدرت او را   اگر کسى پیدا شود که بى

 بدهد، اجرت بگیرد:

 ستانی(.بچه را به او بدهد و روزه بگیرد )حضرت امام، آیت اهلل سی احتیاط واجب این است که -

بر مادر شیرده الزم نیست کار مذکور را انجام دهد تا بتواند روزه بگیرد، در هر حال می تواند فرزندد را شدیر دهدد و بده      -
 احکام روزۀ مادر شیرده، عمل کند )امام خامنه ای(.

 بچه را به او بدهد و روزه بگیرد )آیت اهلل مکارم(. واجب است که -

 مانند آن:شیرخشک یا حکم سیرکردن بچه با 
 استفاده از شیر خشک و مانند آن الزم نیست )امام خامنه ای(. -

 هایش را بگیرد )آیت اهلل سیستانی(.احتیاط واجب این است که این کار را انجام دهد و روزه -

 هر گاه استفاده از شیر خشک برای تغذیه فرزند او مشکلی نداشته باشد باید روزه بگیرد )آیت اهلل مکارم(. -

 بر عِرْض و مال یا تزاحم با واجب دیگر ضرر. ۷
گرفتن، با واجب دیگدری  گرفتن، ایمن است؛ ولی از ضرر بر آبرو یا مالش خوف دارد. یا روزهفردی از رسیدن ضرر به نفسش با روزه

ض یدا مدالِ فدرد    تر از آن است؛ مثل اینکه فرد خوف ضرر بر نفس یا عِدرْ کند که در درجۀ اهمیت مساوی با روزه یا مهمتزاحم می

دیگری داشته باشد و حفظ آن مسئله شرعاً بر او واجب است و پیشگیری از آن متوقف بر ترک روزه و افطار آن است. وظیفۀ چندین  

 2شخصی چیست؟

 سیسدتانی،  آیدت اهلل  ،ضای آن را به جا آورد )حضرت امامروزه بر او واجب نیست؛ ولی در همۀ این حاالت، واجب است بعداً ق -
 مکارم(. هللآیت ا

 حکم گرفتن روزه درصورت ضرر بر عِرْض و مال یا تزاحم با واجب دیگر

اش را بگیدرد،  در فرض مسئلۀ باال که باید فرد آن واجب را انجام بدهد و روزه را ترک کند، اگر شخص، واجب را ترک کندد و روزه 

 ۳اش چیست؟حکم روزه

 .(سیستانی آیت اهللروزه صحیح است ) -
  .مکارم( )آیت اهلل جب صحیح نیستبه احتیاط وا -

                                                 
؛ مکارم، سایت ، سوال و پرسش، 1۷21و1۷2۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳1&mid=2۵14۳1از طرف دفتر معظم  11سال یارسال یاختالف فتاو ی،امام خامنه ا ؛
 ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد الجواز االفطار، الخامس؛2۸۸له، سیستانی، توضیح المسائل جامع، م

 ل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر السادس.. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فص2

 . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر السادس ؛۳

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45836&mid=259036؛
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 نیت روزه. ۸
 روزهابتدا و انتهای زمان 

 1تا چه زمانی ادامه دارد؟از چه زمانی شروع و روزه 

 .)مراجع عظام تقلید( مغرب می باشد آن اذان صبح و انتهای  روزهابتدای زمان  -

 منظور از مغرب در زمان انتهای روزه

 2چه زمانی است؟ منظور از مغرب در بحث انتهای روزه

 .(، امام خامنه ای)حضرت امام از بین برود ،که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود مغرب، موقعی است که سرخی طرف مشرق -

یا درختان مخفی شده باشد، باید قبدل    اگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احتمال بدهد پشت کوهها یا ساختمانها -
از باالی سر انسان بگذرد، نماز مغرب را بجدا نیداورد و    -که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود -  از این که سرخی طرف مشرق

 روزه را افطار نکند، و اگر شک هم نداشته باشد، بنابراحتیاط واجب باید تا وقت مذکور صبر کند.)آیت اهلل سیستانی(
تا سدرخی طدرف مشدرق کده بعدد از        که صبر کند مغرب موقعی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود و احتیاط آن است -

 یت اهلل مکارم(.آاز باالی سر بگذرد و به طرف مغرب برگردد ) غروب آفتاب پیدا می شود،

 ادامه نیت روزه بعد از مغرب

 ۳تواند بعد از اذان مغرب همچنان نیت روزه داشته باشد؟آیا انسان می

 قصد مقدمیتمچنین جایز نیست شب را جزء نیت روزه قرار دهد؛ مگر بهروزه شب  و یا مجموع شب و روز مشروع نیست و ه -
 سیستانی(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل )حضرت امام، 

 تأخیر افطار تا بعد از اذان

 0چه حکمی دارد؟ تأخیرانداختن افطار از اول اذان مغرب 

دار مکتوب شود؛ مگر کسی برای افطدار منتظدرش   تأخیر بیندازد تا ثواب نماز روزه مستحب است تا خواندن نماز مغرب و عشا -
 باشد یا موقع نماز، خضوع قلب نداشته باشد )حضرت امام(.

دار مکتوب شود؛ مگر کسی برای افطار منتظرش باشد یدا  مستحب است تا خواندن نماز مغرب تأخیر بیندازد تا ثواب نماز روزه -
 .(آیت اهلل مکارمسیستانی،  )آیت اهلل موقع نماز، خضوع قلب نداشته باشد

 شک در خوردن بین روز برای نیت روزه
شخصی بین روز قبل از اذان ظهر تصمیم می گیرد که نیت روزه قضا یا مستحب نماید ولی شک دارد که از بعد از اذان صبح مبطل 

که چیزی از حلق پایین رفته یا روزه انجام داده یا خیر؟ به عنوان مثال می داند که بعد از اذان صبح مسواک زده است ولی نمی داند 

                                                 
  1۵۵4، روزه، مقدمه، قبل از م1. توضیح المسائل مراجع، ج1

 .1۳11رساله نماز ارسالی   ۷۳۵، م1. توضیح المسائل مراجع، ج2

 .10۷۳و قبل از آن؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ 1لزمان الذی یصح فیه الصوم، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ا۳

 ؛1؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم، مسئلۀ212۷، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1۷۵4، م1. توضیح المسائل مراجع، ج0



۳۳ 

 

 1خیر؟ وظیفه این شخص چیست؟

 .)امام خامنه ای(د روزه نماید و محکوم به صحّت است در فرض سؤال مى تواند قص -

 کیفیت نیت روزه
 2نیت روزه چگونه باید باشد؟

ه باشدد بدرای انجدام فرمدان     قدر که بنا داشتالزم نیست شخص نیت را از قلب خود بگذراند یا بر زبان جاری کند؛ بلکه همین -
 کند، کافی است. )مراجع عظام تقلید(.خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب کاری انجام ندهد که روزه را باطل می

. اول ماه هم نیت همۀ ماه را بکند تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزۀ فردای آن نیت کند. بهتر است شبنکته: مکلف می

 ید(.)مراجع عظام تقل

 کافى بودن نیّت ارتکازى در روزه
شخصى شب نیّت روزه کرده و با همین نیّت تا بعد از اذان صبح خوابیده، وقتى بیدار شده حواسش نبوده و پت  از نوشتیدن     

 ۳اش صحیح است؟آب یادش آمده بود که شب نیّت روزه کرده است، آیا در این صورت روزه

کندد  صورت ارتکازى د موجود باشد، کفایت مىزند و اگر نیّت قبلى د هرچند بهزه نمىرو صحتانجام سهوى مُفطِر ضررى به  -
 .(امام خامنه ای)

 نیت اول ماه برای کل ماه

 0آیا فرد می تواند اول ماه رمضان برای همه ماه نیت روزه کند؟

 .سیستانی( آیت اهللمکارم،  آیت اهلل)حضرت امام، امام خامنه ای،  نیت اول ماه کفایت می کند -

 تعیین نوع روزه

 ۵آیا در تعیین نوع روزه در روزه های واجب مثال معین نمودن روزه ی قضا الزم است؟

آیت تعیین نوع روزه واجب الزم است، مگر اینکه نیت مافی الذمه کند به تفصیلی که خواهد آمد )حضرت امام، امام خامنه ای،  -
 .مکارم(اهلل 

ت دارد مانند قضا و کفاره در این صورت تعیین عنوان الزم هست اما اگر قصد عندوان در روزه  اگر قصد عنوان در روزه مدخلی -
 .)آیت اهلل سیستانی( شده باشد، تعیین عنوان الزم نیستدخالتی نداشته باشد مانند روزه نذر که در آن هیچ عنوانی قصد ن

 ۶ت؟)که مخصوص وقت معینی نیست( الزم اس آیا تعیین نوع روزه ی مستحبی

اگر زمان برای نیت روزه صالحیت داشته باشد و شخص مجوز گرفتن روزه مستحبی را داشته باشدد مانندد اینکده روزه قضدا      -

                                                 
  ؛1۳1۳/41/11تاریخ استفتاء:     01۵۸00 :شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1

 .01و0۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۵۵1و1۵۵4ل مراجع، مسئلۀ، توضیح المسائ1۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ2

 . ۵1. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س۳

 ؛01؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، 1۵۵1و1۵۵4، توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ0

 ؛11؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۵۵۵، توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۵الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ . العروه الوثقی، کتاب۵

 ؛1؛ ؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصوم، القول فی النیه، م1۵۵۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مقدمه؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=495844
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 آیدت اهلل )حضرت امام،  نداشته باشد، در این صورت اگر فرد روزه گرفت و نیت را تعیین نکرد، روزه مستحبی محسوب می شود
 (1سیستانی، مکارم
 ۲باشد روزه روز خاصی را بگیرد مانند نیمه شعبان آیا الزم است آن روز را قصد کند؟اگر انسان قصد داشته 

برای رسیدن به ثواب  روزه مخصوص نیاز به نیت روزه خاص دارد مانند اینکه قصد کند روزه نیمه شعبان را تا ثواب روزه روز  -
 .نیمه شعبان را بهرمند شود )حضرت امام(

 .مکارم( آیت اهلل سیستانی،اهلل نیت روز خاص الزم نیست )آیت  -

 خواب یک روز کامل
 ۳اش چه حکمی دارد؟اگر کسی قبل از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه

 اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.روزه -

 نیت روزه همراه با قصد قربت و اخالص
 0اش چه حکمی دارد؟اگرفرد ریاءً روزه بگیرد، روزه

قصد قربت انجام دهد و در قصد خویش اخالص را رعایت کند؛ بنابراین اگدر فدرد ریداءً    گیرد، باید آن را بهفردی که روزه می -
 )مراجع عظام تقلید( .اش باطل استروزه بگیرد، روزه

 ۵الذمّهروزه ما فى

 روزه گرفتن به نیت هر آنچه بر عهده ام است

ام نیسدت  اى بر عهدهام باشد قضاى آن محسوب شود و اگر روزهاى بر عهدهاین نیّت که اگر روزهام به تقریباً یک ماه روزه گرفته

شدود و در ضدمن روزه   هاى قضایى که بر ذمّده دارم، محسدوب مدى   به قصد قربت مطلق باشد، آیا این یک ماه روزه به حساب روزه

 1واجب دیگری مانند کفاره به عهده ندارم؟

اید و روزه قضا اید، اعم از روزه قضا یا مستحبّى، روزه گرفتهچه که در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بودهناگر به نیّت آ -
 (آیت اهلل مکارمسیستانی، )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  .شودمحسوب مى قضاهم برعهده شما باشد، به عنوان روزه 

رد، نیت ما فی الذمه کافی است مانند کسی که یک روز روزه قضا دارد همین که نیت کند اگر یک روزه واجب به عهده دا نکته:

 ، کفایت می کند.می باشدآن روزه ای که برعهده ام 

                                                 
هما: فی ما إذا تعدّد المأمور به اهلل مکار م در عروه به این شکل ذکر شده که برداشت می شود مانند نظر حضرت امام است: إنّما یجب تعیین نوع العبادۀ فی موردین:   أحد . عبارت آیت1

ام البیض و کذا أیّام شهر رمضان فلیس منهما. و إنّما هو صوم فی أیّام خاصّۀ و تفاوت أثرهما؛  ثانیهما: ما إذا کان عنوان المأمور به من العناوین القصدیّۀ؛ و أمّا مثل الصوم فی أیّ
 یکفی فیها نیّۀ صوم الغد

 ؛1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مقدمه؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصوم، القول فی النیه، م2

 ؛14۷1، برداشت از م1؛ وسیله النجاه، ج1، کتاب الصوم، شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ؛ العروه الوثقی1۵14. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 ؛۵1، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1۵۵4. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیه، آقتباس از توضیح المسائل مراجع، م0

 . یعنی نیت کند آن روزه ای را که برعهده دارد می گیرد. ۵

 .1۷؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیه، م۷4و11م خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س .اما1
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 واجب یقینی در صورت داشتن چند روزه  نیت مافی الذمۀ

اش می باشد، چند روزه واجب به عهده  فردی 1در صورتی که چند روزه واجب به عهده انسان باشد، آیا نیت مافی الذمه کافی است؟

یک  نوع روزه واجدب مدردد بدین اندواع      -2 یک نوع روزه واجب مشخصی به عهده دارد، مانند روزه قضا؛ -1 صورت متصور است:

مردد اسدت کده روزه واجدب بده      است یا نذر ؛مختلف است و نمی داند که کدام نوع روزه ی  واجب است، مثال نمی داند روزه قضا 

 هده اش هست یا خیر؟ع

مکدارم،  )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل در فرض های ذکر شده نیت ما فی الذمه کافی است و تکلیف ساقط می شود  -
  .(آیت اهلل سیستانی

متافی   اگر فردی چند نوع روزه واجب به عهده اش باشد مثال می داند که روزه نذر، روزه قضا، استیجاری دارد، آیا می تواند نیت

 ۲الذمه داشته باشد؟

تعیین اجمالی کافی است مثال اگر نیت کند که روزه اول یا دوم یا... که به عهدده ام واجدب شدده مدی گیدرم، صدحیح اسدت         -
 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل)حضرت امام، 

 تغییر نیّت روزه استیجارى بعد از انجام آن
تواند روزه و یا نماز را حوالده شدخص دیگدرى    مبلغ قرارداد استنکاف ورزد، آیا مستأجر مىدر روزه استیجارى، اگر موجر از پرداخت  

جا آورده قضاى شخص دیگرى باشد؟ و اساساً نیّت روزه که مثالً این روزه به نیّت چه کسى باشدد،  نماید؛ یعنى نیّت کند که آنچه به

 ۳ماز و روزه، شخص مورد نظر را معین نمود؟توان پس از اتمام نآیا باید در ابتدا معیّن گردد یا مى

باید نیّت از اول معّین باشد و پس از انجام عمل به نیّت یک فرد، قابل احالده بده دیگدرى نیسدت و در فدرض سدؤال، ذمّده          -
 .(امام خامنه ای) عنه در صورت اشتغال برئ شده است. و موجر باید دین خود را بپردازدمنوب

 الشکیوم
 0زی است و روزه در آن، چه حکمی دارد؟الشک چه رویوم

 .در ایدن روز واجدب نیسدت    روزه ؛ ودارد که اول ماه رمضان است یا آخدر مداه شدعبان    شکالشک روزی است که مکلف یوم -
 )مراجع عظام تقلید(

 الشکنیت روزۀ یوم

 ۵ شتباه است.الشک را بیان کنید و بگویید کدام صور آن صحیح و کدام صور آن ااقسام نیت روزه در یوم

 الشک چهار صورت دارد:نیت در یوم

                                                 
 ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیه؛ ۷4و11.امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س 1

 .العروه الوثقی، کتاب الصوم، روزه، فصل فی النیه2

 .۷1ام روزه، نیت، س . امام خامنه ای، سایت، احک۳

 ؛1۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه ، نیت، س11؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ1۵11و1۵1۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

 ؛ ۸1۵. و اجوبۀ االستفتائات، سؤال1۸یت، روزه، نیت، اقتباس س. امام خامنه ای، سا1۷، العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ1۵1۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
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. اگر روزۀ واجبی ندارد، نیت روزۀ مستحبی کند؛ مثل آخر ماه شعبان و اگر روزۀ واجب دارد، نیت روزۀ واجب کند. در این صورت  1

 شود )مراجع عظام تقلید(.اگر بعد بفهمد رمضان بوده است، جزء روزۀ ماه رمضان حساب می

 صورت باطل است؛ اگرچه بعداً بفهمد رمضان بوده است )مراجع عظام تقلید(.رمضان کند که دراین. نیت روزۀ 2

. اگر مردد نیت کند، یعنی بگوید اگر ماه رمضان است، روزۀ رمضان و اگر ماه رمضان نیست، روزۀ قضا یا مانند آن باشد، اشکالی ۳

 مکارم(. آیت اهللانی، سیست ت اهللندارد و روزۀ آن صحیح است )حضرت امام و آی

صورت هم دراین 1دهد،الذمه )یا امر واقعی( کند، یعنی قصد کند آنچه فعالً خداوند از او خواسته است، انجام می. اینکه نیت مافی0

 شکالی ندارد )مراجع عظام تقلید(.ا

 الشکشدن ماه مبارک در یوممشخص

 2وم شود که ماه رمضان است، وظیفۀ شخص چیست؟اگر کسی یوم الشک را روزه نگرفته و در بین روز معل

 مفطری را انجام داده است:
آیدت  کند؛ انجام ندهد )حضرت امام، امام خامنه ای، باید قضای آن را بعداً به جا آورد و تا مغرب کارهایی که روزه را باطل می -

 مکارم(اهلل 

 سیستانی(. اهللب، امساک کند )آیتباید قضای آن را بعداً به جا آورد و تا مغرب بنا بر احتیاط واج -

 مفطری را انجام نداده است:
 شود:. قبل از ظهر متوجه می1

 سیستانی(.آیت اهلل مکارم،  آیت اهلل ،حضرت اماماش صحیح است )باید فوراً نیت روزه کند و روزه  -

امام ) گیرد و بعداً نیز آن روز را قضا کندنشده، بنابر احتیاط واجب باید نیّت روزه کند و روزه ب مرتکبمبطالت روزه را  اگر  -
 .(خامنه ای

 شود:. بعد از ظهر متوجه می2

 (.ارممک آیت اهللکند؛ انجام ندهد )حضرت امام، باید قضای آن را بعداً به جا آورد و تا مغرب کارهایی که روزه را باطل می -

 سیستانی(. آیت اهللند )احتیاط واجب نیت روزه کند و روزه را رجائا تمام کند و سپس قضا ک -

 ماه رمضان در روز دومماه رمضان نیت روز اول 
 ۳اش چه حکمی دارد؟نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد روز دوم یا سوم بوده است، روزهاگر کسی در ماه مبارک رمضان، به

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  حضرت امام، آیت اهللصحیح است ) او روزۀ -

 غیر ماه رمضان در ماه رمضاننیت روزۀ 
 1اش چه حکمی دارد؟نیت روزۀ غیر ماه رمضان بکند، روزه اگر شخص در ماه رمضان

                                                 
 تردید در مَنوی است.« 0»تردید در نیت است؛ ولی مورد« ۳»در این است که مورد« 0»و « ۳». فرق موارد 1

 .11احکام روزه، س ؛ امام خامنه ای، سایت،0۷1لمنتخبه، مسئلۀ؛ سیستانی، المسائل ا1۸؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ1۵11. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

 .2. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ۳
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 علت فراموشی یا ندانستن ماه رمضان نیت غیر ماه رمضان کرده است:الف. اگر به

 (.آیت اهلل مکارمسیستانی، حضرت امام، آیت اهلل شود )روزۀ ماه مبارک حساب می  -
 نیت غیر ماه رمضان کرده است: اًب. عمد

 مکارم(.، آیت اهلل شود و نه از غیر رمضان )حضرت امامنه از رمضان حساب می -

نذر کرده  یول یردروزۀ رمضان را بگ تواند یکرد، مگر در مورد مسافر که نم یتاز روزۀ رمضان را ن یرغ توانیدر ماه رمضان نم -
 )امام خامنه ای(. است یحورت روزۀ نذر او در ماه رمضان صحص ینکه در ا یردبگ یاست در سفر روزۀ مستحب

او حتّی بنابر احتیاط واجب در صدورتی کده قصدد قربدت از     )اً نیّت روزه غیر ماه رمضان کند اگر بداند ماه رمضان است و عمد -
 سیستانی(. اهللشود )آیتروزه ماه رمضان حساب نمی (حاصل شده باشد

 زهزمان ابتدا و انتهای نیت رو

 نیت روزه زمان ابتدای

 2نیت در روزه چه زمانی است؟ یابتدا

کده   –برای ابتدای نیت روزه وقت مشخصی نیست بلکه معیار حصول نیت است مشروط بر اینکه تا قبل از انتهای زمان نیت  -
 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل از قصد خود برنگردد )حضرت امام،  -در مساله بعد خواهد آمد 

 ۳(مراجع عظام تقلید) مکلف می تواند در تمام طول شبی که می خواهد فردای آن را روزه بگیرد، نیت کند نکته:

 نیت روزه در حالت عادیزمان انتهای 

 0شخصی که عذری ندارد، انتهای نیت روزه برای این شخص چه زمانی است؟

 ماه رمضان و نذر معین انندالف. روزۀ واجب معین م

 فرصت دارد نیت کند )مراجع عظام تقلید غیر از آیات عظام سیستانی(. تا اذان صبح -

 سیستانی(. اهللبنا بر احتیاط واجب، تا اذان صبح فرصت دارد نیت کند )آیت -

 فاره و نذر مطلقروزۀ قضا و ک انندب. روزۀ واجب غیرمعین، م

تواند نیت نکند )حضرت امام، امام خامنه از ظهر نمی اگر مبطلی انجام نداده است، تا اذان ظهر فرصت دارد نیت کند؛ ولی بعد -
 مکارم(. آیت اهللای، 

ب، نیدت نکندد )آیدت اهلل    اگر مبطلی انجام نداده است، تا اذان ظهر فرصت دارد نیت کند؛ ولی بعد از ظهر، بنا بر احتیاط واجد  -
 سیستانی(.

                                                                                                                                                                        
تر معظم له در سال از طرف دف یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،؛ امام خامنه ا1؛ ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، باالی مسئلۀ1۵۵۵و1۵۵1. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛11۳۵، م1،سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11

 1۷1، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین،ج0؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، القول فی النیه، م12. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ2

 ۵۳و  ۵2حکام روزه، سا ؛ امام خامنه ای، سایت،1۵۵۳و1۵۵2. توضیح المسائل مراجع، مسائل۳

؛ امام خامنه ای، سایت، احکام 1۷1؛ منهاج الصالحین، العبادات، مسئلۀ1۵1۵و1۵10و1۵۵۳و1۵۵2؛ توضیح المسائل مراجع، مسائل12. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ0
 ؛۵۷و۵۵و۵۳و۵2روزه، نیت، س
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 (یزنجان یریاهلل شب یتآ). فرصت دارد کردن به مغرب مانده باشد یتکه به اندازه ن یتا زمان -

 روزۀ نیابتی

 1انتهای نیت برای روزۀ نیابتی قضای میت چه زمانی است؟

 . تبرعی و مجانی:1

 مکارم(.آیت اهلل ،  سیستانی آیت اهللو  امام خامنه ایتا اذان ظهر است ) -
 . استیجاری:2

ین است انجام بگیرد؛ در غیر ایدن صدورت صدحیح    در موارد استیجار باید مورد اجاره طبق اجاره و نیز آنچه متعارف بین مؤمن -
 .(امام خامنه ای) االجاره نیستنبوده و مستأجر مستحقّ مال

 مکارم(. آیت اهللسیستانی،  آیت اهللتا اذان ظهر است ) -
اجاره در عرف  : اگر در عقد اجاره شرط شود که اجیر از اذان صبح، نیت روزه داشته باشد و نیت را به تأخیر نیندازد یا اطالق1نکته

 مکلف، به این مسئله انصراف داشته باشد، در وفای به عقد اجاره معتبر است که از اذان صبح نیت کند.

 نیت روزه غیر معین( بدست می آید.: مراجعی که نظر ایشان در این مساله ذکر نشده، از مساله قبل)زمان 2نکته

 . روزۀ مستحبید

 ( مانده باشد.در انتهای روزه حسب اختالف فتاواغرب یا غروب )بهکردن به ماندازۀ نیتکه بهتازمانی

 معذورفرد نیت روزۀ برای زمان انتهای 

 الف: روزۀ ماه رمضان 

نیت خوابیده و خواب مانده است، چه زمانی داند یا فراموش کرده است ماه رمضان است یا بدونکه نمیانتهای نیت روزه برای کسی

 2است؟

اش صحیح است؛ ولی اگر مبطلی انجام داده باشدد  نداده است، تا اذان ظهر فرصت دارد فوراً نیت کند و روزه اگر مبطلی انجام -
 یا بعد از اذان ظهر متوجه شود، باید قضای آن را بعداً به جا آورد، ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد.

 مکارم(. ، آیت اهلل)حضرت امام 

اطالعى، نیّت روزه نکرده و در اثناى روز ملتفت شود، در صورتى که کارى که در ماه رمضان از روى فراموشى یا بىکسى که  -
ى روزه خوددارى کند امدا  کنندهى آن روز باطل است ولى تا غروب از کارهاى باطلکند انجام داده باشد، روزهروزه را باطل مى

کند انجام نداده باشد اگر بعد از ظهدر اسدت روزه باطدل    شود، کارى که روزه را باطل مىکه ملتفت روزه مى چنانچه تا هنگامى
امدام  ) ى آن روز را قضا کندد است، و اگر پیش از ظهر است، بنابر احتیاط واجب باید نیّت روزه کند و روزه بگیرد و بعداً نیز روزه

 .(خامنه ای

اش صحیح است؛ ولی اگر بعد از اذان ظهر متوجده  دارد فوراً نیت کند و روزهاگر مبطلی انجام نداده است، تا اذان ظهر فرصت  -

                                                 
 1101، م1ستانی، توضیح المسائل جامع، ج؛ سی۵۸. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س1

 ؛۵1؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س11۳1، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1۵11. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2
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 شود، بنا بر احتیاط واجب رجائاً نیت روزه کند و سپس قضا کند )آیت اهلل سیستانی(.

 )غیر رمضان( روزۀ واجب معین ب:

 1انتهای نیت روزۀ واجب معین)غیر رمضان( برای شخصی که عذر دارد، چه زمانی است؟

غیر از روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد مثالً نذر کرده باشد که روز معیّنی را روزه بگیرد، چنانچده  اگر  -
عمداً تا اذان صبح نیّت نکند، روزه اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و پیش از ظهر 

روزه او صحیح و گرنه باطل می باشد )حضرت  روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و نیّت کندیادش بیاید چنانچه کاری که 
 مکارم(.آیت اهلل امام، 

اش صحیح است و اگدر بعدد از ظهدر    تأخیر نیت کند، روزهاگر مبطلی انجام نداده است و قبل از اذان ظهر ملتفت شود و بدون -
 سیستانی(. اهللروزه بگیرد و روزۀ آن روز را نیز قضا کند )آیت بنا بر احتیاط واجب رجائاًیادش بیاید، 

 نیت روزۀ مستحبی

 نیت روزۀ مستحبی با داشتن روزۀ قضا

 2تواند روزۀ مستحبی بگیرد؟که روزۀ قضا دارد، آیا میکسی

 تواند )مراجع عظام تقلید(.خیر، نمی -

 فراموشی روزۀ قضا و گرفتن روزۀ مستحبی

 ۳اش باطل است؟ند که روزۀ قضا دارد و روزۀ مستحبی بگیرد، آیا روزهاگر کسی فراموش ک

 الف. قبل از ظهر یادش بیاید: 

 روزۀ قضا کند )مراجع عظام تقلید(. تواند نیتخورد و میروزۀ مستحبی او به هم می -
 ب. بعد از ظهر یادش بیاید: 

 مکارم(. آیت اهللامام، امام خامنه ای، تواند نیت روزۀ قضا کند )حضرت روزۀ مستحبی او باطل است و نمی -

 سیستانی(.ت اهلل تواند نیت خود را به روزۀ واجب برگرداند )آیبنا بر احتیاط، باطل است و نمی -
 ج. بعد از مغرب یادش بیاید:

 سیستانی(. ، آیت اهللاش صحیح است )حضرت امام روزه -
 مکارم(. اهللاش نداریم )آیتدلیلی بر صحت روزه -

 وزه مستحبی با داشتن روزه قضا به جهت جهل به حکمنیت ر

تواندد روزه   یداشتن روزه قضا نمد  دانسته که با ینم یعنیشود ) یم یزکه جاهل به حکم مذکور بوده ن یمسأله شامل شخص ینا یاآ

                                                 
  1۵۷۳و  1۵۷2م ؛ المسائل الشرعیه،1۵10؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ12. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ1

 .2۸1و 11، سایت، احکام روزه، س2۸1و۵1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، نیت، س۳؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ1۵1۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

؛ سیستانی، ۵۸، درس1و رساله آموزشی، ج ۵1؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س۳؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ1۵1۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 ؛ 211۷، م1توضیح المسائل جامع، ج
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 1؟یردگ می یاد مغرب مسأله را از بعد و بگیرد یمستحب

اسدتثناء   یبرعهده او نباشد، و در مورد ناس یاست که صوم واجب ینا یمستحب صومصحت  یشود چون شرط واقع یشامل نم -
 )امام خامنه ای( شده است.

 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( شود. یشامل نم -

 یتواندروزه مستحب یدارد ،نم-ماه رمضان غیر– یگریمستحب روزه واجب د یاطبنا بر احت یاکه روزه قضا ماه رمضان ، یکس -
 یچنانچده در اثندا   یردبگ یموضوع روزه مستحب یاغفلت به حکم  یاگر از رو یردبگ یتواندروزه مستحب ینم که یرد،ودرجاییبگ

روزه نکرده است واگر بعد از مغدرب متوجده شدود     یتراداردکه هنوز ن یاست وحکم کس اطلاو ب یروز متوجه شود،روزه مستحب
 )آیت اهلل شبیری زنجانی( باشد. یحصح یستروزه او معلوم ن

 یت روزۀ مستحبی با داشتن روزۀ استیجارین

 2تواند روزۀ مستحبی بگیرد؟جاآوردن روزۀ میتی اجیر شده، آیا میکه برای بهکسی

 اشکالی ندارد )مراجع عظام تقلید(. -

  نیت روزه مستحبی با داشتن روزه کفاره یا قضای پدر:

 ۳ن را داشته باشد، آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟کسی که روزه کفاره یا قضای پدر به عهده دارد و تمکن از ادای آ

 )حضرت امام(  نمی تواند روزه مستحبی بگیرد -
 بنابر احتیاط روزه اش صحیح نیست. )امام خامنه ای( -

 .سیستانی( آیت اهلل) روزه مستحبی بگیردمی تواند  -

خییری باشد و مد طعام را انتخاب کند مدی تواندد   در روزه قضای پدر بنا براحتیاط نمی تواند و نسبت به کفاره چنانچه کفاره ت -
 .)آیت اهلل مکارم( روزه مستحب بجا بیاورد و اال بنابر احتیاط واجب نمی تواند روزه مستحب بگیرد

 نیت روزۀ مستحبی با داشتن روزۀ نذر معین

 0بگیرد؟تواند روزۀ مستحبی که روزۀ نذر معین داشته باشد، با فرض تمکن از ادای نذر آیا میکسی

 زمان ادای نذر نرسیده است:

 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل)حضرت امام، امام خامنه ای،  می تواند روزه مستحبی بگیرد -

 زمان ادای نذر رسیده است:

 ) حضرت امام(  نمی تواند روزه مستحبی بگیرد -

                                                 
 .111۵4ش، استفتاء از آیت اهلل زنجانی، 01۳ش ، استفتاء از آیت اهلل سیستانی110۵۵۵ش، استفتاء از آیت اهلل مکارم،  ۵10111ش . استفتاء از امام خامنه ای،  1

 .۵02211؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:  1۵1۳توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ .2

؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم،  2۸1و اقتباس از س  12و 11؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س0۷۳؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، مسئلۀ1۵1۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
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؛ ؛ امام خامنه ای، 0۷۳؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، مسئلۀ1۵1۳. شایان ذکر است مساله نذر با اقتباس از شماره مسئله های ذکر شده تدوین شده است: توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

 ؛ ؛yon.ir/e4۸Yc؛ مکارم، سایت، ۳ب الصوم، شرائط صحت صوم، م؛ العروه الوثقی، کتا1۳11/41/40سواالت سامانه جامع  روزه



01 

 

 بنابر احتیاط واجب نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. )امام خامنه ای( -

 آیت اهلل سیستانی() .نیت روزه مستحب کند، روزه صحیح است، هر چند که معصیت کرده است اگر -

 تخلف عمدی نذر معصیت است و باعث وجوب کفاره حنث نذر و قضای آن )فتوا یا احتیاط( واجب است. نکته:

 ینمع یربا وجود روزه نذر غ یروزه مستحب

 1یرد؟بگ یتواند روزه مستحبّ یست، مبر او واجب ا ینمع یرنذر غ یکه روزه  یفرد یاآ

 )آیت اهلل مکارم( روزه واجب را بجا آورد. یدو اوّل با یردبگ یتواند روزه مستحبّ یدر فرض سؤال نم -

 نذر روزۀ مستحبی  با داشتن روزۀ قضا

 2نذر کند؟ تواند روزۀ مستحبیکه روزۀ قضا دارد، میآیا کسی

 الف. نذرش مطلق است؛ 

 «است که یک روز روزه بگیرم. برای خدا بر من»است که در چه روزی روزه بگیرد. مثالً بگوید: یعنی معین نکرده 

منذور قبل از روزۀ قضا اشکال دارد و احتیاط واجب این است کده روزۀ مندذور را بعدد از     نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ -
 منه ای(.روزۀ قضا بگیرد؛ مگر وقت روزۀ نذری ضیق شود )حضرت امام، امام خا

 سیستانی(. اهللمنذور قبل از روزۀ قضا جایز نیست )آیت نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ -
 مکارم(. اهللمنذور قبل از روزۀ قضا به احتیاط واجب جایز نیست )آیت نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ -

 ب. نذرش معین است؛ 

قبتل از روزۀ   و انجتام روزۀ قضتای   مضان قبتل از روزۀ منتذور دارد  که فرصت کافی برای انجام روزۀ قضای ماه ردرحالی -۱

 :منذور نیز ممکن است

منذور قبل از روزۀ قضا اشکال دارد و احتیاط واجب این است کده روزۀ مندذور را بعدد از     نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ -
 باید به نذر عمل کند )حضرت امام، امام خامنه ای(.روزۀ قضا بگیرد؛ مگر زمان نذر فرا رسد و امکان عمل وجود نداشته باشد که 

 ۳سیستانی(. اهللمنذور قبل از روزۀ قضا جایز نیست )آیت نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ -
 مکارم(. اهللمنذور قبل از روزۀ قضا اشکال دارد )آیت نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ -
قبتل از  ی ماه رمضان قبل از روزۀ منذور وجود ندارد و انجتام روزۀ قضتای   که فرصت کافی برای انجام روزۀ قضادرحالی -۲

 ت:روزۀ منذور نیز ممکن نیس

                                                 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸02&mid=2۵111۸. سایت آیت اهلل مکارم:  1
 

 ؛1۳11/12/21، تاریخ: ۸۵۸10، و استفتاء خصوصی، کد استفاء: 2۸2و220؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س۳کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ . العروه الوثقی،2
خول شهر رمضان تلک الثالثۀ ایدام فهدل یصدوم    من شهر شعبان وعلیه قضاء ثالثۀ ایام من شهر رمضان ولم یصمها حتى بقی على د 21و 2۸و 2۷السؤال: شخص نذر ان یصوم یوم .  ۳

 النذر ام القضاء ؟
 )آیت اهلل سیستانی( حکمه. الجواب: انما یجوز له ان یقضی ما علیه من صیام رمضان ، وحینئذٍ یعد حانثاً للنذر اذا کان متعمداً فی تأخیر القضاء مع االلتفات الى

https://www.sistani.org/arabic/qa/4۵1۸/#2۳۸۵۸ 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45842&mid=259118
https://www.sistani.org/arabic/qa/0568/#23858
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 (.یسیستان ت اهللنذرش باطل است )حضرت امام، امام خامنه ای، آی -

 صحت نذر محل اشکال است )آِیت اهلل مکارم(. -

ن روزه قضا است الزم به ذکر اسدت کده برخدی از مراجدع     با توجه به این که عنوان این مسئله نذر روزه مستحبی با داشت نکته:

 عظام تقلید مانند حضرت امام بیان می کنند که تمام روزه های واجب همین حکم را دارد.

 سفر با داشتن روزۀ قضا در روزه مستحبیگرفتن نذر 

 1تواند نذر کند که در سفر روزۀ مستحبی بگیرد؟که روزۀ قضا دارد، میآیا کسی 

صحیح اسدت؛ هرچندد قضداى     تان حضر )قبل از سفر( نذر کند که در روز معیّنى در سفر روزه بگیرد، نذر و روزۀ نذرىاگر در  -
 (.امام خامنه ایباشد ) تان روزۀ واجب برعهده

 نیت روزۀ نیابتی با داشتن روزۀ قضا
 2قضا شده است؟ میتهایی را به جا بیاورد که یقیناً از تواند روزهکه روزۀ قضا دارد، میآیا کسی

 الف. تبرعی و مجانی:

 .(امام خامنه ایبه احتیاط واجب جایز نیست ) -

 مکارم(.، آیت اهلل سیستانی آیت اهلل) مشروط بر اینکه قضای یقینی میت باشد. جایز است -
 ب. استیجاری:

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، ، آیت اهلل امام خامنه ایجایز است )حضرت امام،  -

 )آیت اهلل نوری( .یردرا بگ یتروزه واجب م یتواند قضا یود روزه قضا دارد نمکه خ یانسان -

 نیت قطع و قاطع

 و تردید در نیت قطعروزه نیت قطع 

  یعنی در بین روز قصد کند که دیگر روزه نباشد. نیت قطع:

 یعنی مردد باشد که روزه باشد یا نباشد. تردید در نیت قطع:

  یعنی چه و حکم آن چیست؟نیت قطع  نیت قطع و تردید در

 .شودمیباطل  با نیت قطع یا تردید در نیت قطع روزه

 :دوباره نیت روزه کندبعد از نیت قطع چنانچه 

 ۳اش واجب معین است: الف. روزه

                                                 
 ؛220. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1

 .222س 1مساله ج یکهزار و  ینور،  2۳2، نماز قضای پدر، س1امام خمینی، استفتائات، ج ۳10؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س0۷۳. سیستانی، المسائل المنتخبه، مسئلۀ2

، شایان ذکر است در استفتائات بطالن روزه به صورت فتوی بین شده است؛ اجوبۀ 1۵۷1و1۵۷4؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ22. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ۳
 .۷2؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س۷۵۸االستفتائات، سؤال
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 مکارم(.ند )حضرت امام، آیت اهلل مبطل است؛ اگرچه دوباره نیت ک -

روزه محل اشکال است و احتیاط واجب آن است کده روزه را  در نیت قطع روزه باطل است و در تردید نیت قطع صحّت  -
 )امام خامنه ای( تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید

 سیستانی(. اهللواجب، آن را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد )آیت احتیاطبهاگر دوباره نیت روزه کند،  -
 1اش واجب غیرمعین است: ب. روزه

از او سر نزند و بعداً دوباره تا پیش از ظهر نیّدت روزه   کندیکه روزه را باطل م یکار یوزه بگیرد ولاگر تصمیم بر قطع ر -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( کند، روزه او صحیح است.

  2اش مستحبی است: ج. روزه

 اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(. روزهحسب اختالف فتاوا( نیت کند، )به اگر تا قبل از مغرب -

 و تردید در نیت قاطعدر روزه نیت قاطع 

 معنای نیت قاطع و تردید در آن

 ۳معنای نیت قاطع و تردید نیت قاطع و حکم آن چیست؟

که روزه را  تردید نیت قاطع: یعنی مردد باشد روزه را عمداً انجام دهد. نیت قاطع:  یعنی در بین روز قصد کند یکی از مبطالت -
 .باطل کند یا نهبا یکی از مبطالت آن 

 نیت قاطع و یا تردید در نیت قاطعحکم 

 الف. در روزۀ واجب معین:
 مبطل نیست مگر این که به نیت قطع برگردد و مستقال نیت قطع کند )حضرت امام(. -

 (.امام خامنه ایا آورد. )در نیت قاطع احتیاط واجب این است که روزه را تمام کند و بعداً قضای آن را به ج -

 سیستانی(. اهللاحتیاط واجب این است که روزه را تمام کند و بعداً قضای آن را به جا آورد )آیت -
 مکارم(. مبطل است )آیت اهلل -

 ب. در روزۀ واجب غیرمعین:

 (مکارم آیت اهللاش صحیح است )مبطل است؛ ولی اگر مجدداً تا قبل از ظهر نیت کند، روزه -

 .آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای،اش صحیح است )دداً تا قبل از ظهر نیت کند، روزهاگر مج -
 (.مبطل نیست )حضرت امام -

 ج. در روزۀ مستحبی:

 (.مبطل نیست )حضرت امام -
 (.آیت اهلل مکارمسیستانی، است )امام خامنه ای، آیت اهلل اش صحیح نیت کند، روزه اگر مجدداً تا قبل از انتهای وقت -

                                                 
 ۷۳؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س22ل فی النیۀ، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فص1

 2114، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۷۳؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، نیت، س 1۵۵۳، م1. توضیح المسائل مراجع، ج2

، ۵1، درس1و رساله آموزشی، ج ۷۳؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، نیت، س 1۵۷4و  1۵۵۳، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج22. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ۳
 110۳و  2114، م1احکام روزه، استمرار در نیت؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج
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 ردید در نیت به علت شک در بطالن روزهت

 1، و مردد شود که روزه اش باطل شده یا خیر؟ روزه اش چه حکمی دارد؟اش بخاطر امری مشکل پیدا کردهخیال اینکه روزهاگر به

 .(آیت اهلل سیستانی)حضرت امام،  ن تردید تا زمان سوال باقی بماندروزه اش صحیح است هرچند ای -

 .روزه باقی بماند تا سوال کند، روزه اش صحیح است )آیت اهلل مکارم(اگر رجاءا بر نیت  -

 امساک در نیت قطع یا قاطع

کسی که در ماه مبارک رمضان نیت قطع یا قاطع نماید، روزه او باطل می شود. آیا امساک در ادامه روز بر این فرد واجب اسدت؟ در  

 2ه هم بر او واجب می شود یا خیر؟صورت وجوب امساک اگر کسی امساک را ترک کند، آیا کفار

 .(امام خامنه ای) گرددالزم است امساک نماید و درصورت افطار، کفاره نیز بر او الزم مى -
کند انجام ندهد، ولى نیّت روزه نکرده باشد یا قصد کند که روزه خود را بخورد، یا با ریا روزه هرگاه کارى که روزه را باطل مى -

)آیدت اهلل  فرار از کفاره نبوده و بعداً امساک نکدرده کفداره نددارد.     یتاگر به نالزم است. ودر ضمن را باطل نماید فقط قضا 
 مکارم(

 عدول از یک روزه به روزۀ دیگر
اش را عوض کند؛ مثالً از استیجاری به قضای خدودش یدا از قضدا، بده کفداره یدا       تواند در بین روز نیت روزهدار میآیا شخص روزه

 ۳عدول کند؟ های دیگرصورت

 مکارم(.، آیت اهلل عدول از یک روزه به روزۀ دیگر مطلقاً صحیح نیست )حضرت امام -

عدول از یک روزه به روزۀ دیگر صحیح نیست مگر اینکه یکی از این دو روزه متقوم به قصد عنوان خاصی نباشد که در ایدن   -
د که روزه مستحبی مطلق باشد، در ایدن صدورت روزه   مورد عدول صحیح می باشد مثال اگر نیت روزه کفاره کند سپس نیت کن

دوم صحیح است ولی اگر ابتدا قصد روزه مستحبی مطلق کند سپس قصد روزه کفاره کندد، روزه اول صدحیح اسدت )آیدت اهلل     
 .سیستانی(

باقی اگر وقتش  ای نیست. سپستواند ابتدای نیت را قطع کند و بگوید هیچ نوع روزهدر جایی که عدول صحیح نیست، می نکته:

 است، روزۀ دیگر را نیت کند.

 یگرد یتبه م یجاریروزه است یتن ییرحکم تغ

 0داد؟ ییرتغ یگرد یتآن را به م یتتوان ن یم یاگرفته شود آ یجاریاست یروزه  یتیاز م یابتاگر به ن
 داد. ییدر تغ یگدر د یدت بده م  یتیماز  یجاریاست یرا چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر، در روزه  یتتوان ن یدر فرض سؤال نم -

                                                 
 22. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ، مسئلۀ1

 سایت آیت اهلل مکارم:؛ 1۳۵B – ۵؛ 1۳402141۵۵  مکارم، کد :؛ آیت اهلل0۵1۳40. امام خامنه ای، شماره استفتاء : 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸00&mid=211۵2۵ 
 

 20، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی النیۀ۳

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳1&mid=2۵14۸1 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45844&mid=266525
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45839&mid=259086
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 )آیت اهلل مکارم(

 حاالتی که مستحب است انسان از مفطرات روزه خودداری کند
 1در چه صورتی امساک در ماه مبارک رمضان مستحب است؟

 :امساک کنند مبطالتفرمایند برای چند نفر مستحب است در ماه رمضان، هرچند روزه نیستند، از مشهور فقها می -
کند و پیش از اذان ظهر به وطنش یدا بده جدایی برسدد کده      که در سفر، کاری انجام داده باشد که روزه را باطل می . مسافری1
 خواهد ده روز در آنجا بماند.می

 بماند. خواهد ده روز در آنجا. مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش یا به جایی برسد که می2
همچنین است اگر پیش از اذان ظهر خوب شود و کاری انجام داده باشدد کده روزه را   . مریضی که بعد از اذان ظهر خوب شود. ۳

 کند.باطل می
  . زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.0
 کند.باشد که روزه را باطل می . کافری که مسلمان شود و قبالً کاری را انجام داده۵

 خواریتظاهر به روزه
 2خواری کند؟تواند آشکارا روزهت انسان از مفطرات خودداری کند، آیا میدر حاالتی که مستحب اس

روزه خواری علنی و در معرض نگاه عموم، حتی برای کسانی که روزه بر آنها واجب نیست دد مانند بیمار و مسدافر ددد جدایز     -
 نیست. )امام خامنه ای(.

 .)آیت اهلل مکارم( کفر اگر سبب وهن اسالم نشود مانعی نداردجایز نیست و در بالد  معذور در بالد اسالم روزه خواری برای -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .1۸1زه ، مامام خامنه ای رساله نماز و رو .1۷01. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

مکارم، سایت، استفتائات، روزه، مبطالت روزه، خوردن و آشامیدن،  حکم افطار در مال عام برای فرد  ؛1۳11/4۳/2۷تاریخ استفتاء: ، ۷۷1210. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، کد2
 معذور؛
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 مفطرات روزه و احکام آن: هارمچفصل 

 سهوی مفطراتارتکاب 
 1آیا ارتکاب سهوی مفطرات روزه را باطل می کند؟

ها نیسدت )مراجدع عظدام    هو فرقی هم بین انواع روز 2شوداش باطل نمیدار مفطری را سهواً انجام دهد، روزهاگر شخص روزه -
 تقلید(.

 مفطراتجهل به حکم 
 0-۳، روزه اش چه حکمی دارد؟شودوسیلۀ این کار باطل میدانسته روزه بهکه نمیدار مفطری را انجام دهد، درحالیاگر شخص روزه

ش باطل است )حضرت ااش باطل است؛ ولی اگر جاهل قاصر باشد، بنا بر احتیاط، روزهچنانچه شخص جاهل مقصر باشد، روزه -
 امام(.

در روزه با انجام مبطالت ولو با ندانستن حکم باطل است لکن کفاره ندارد؛ البته نسبت به بقاء بدر جنابدت و حدیض و نفداس:      -
بنابر احتیاط واجب  (نه یا یکندروزه را باطل م ، حیض یا نفاسشک دارد بقاء بر جنابت)باشد جاهل مقصر شخص صورتی که 
اسداس روزه   یدن و بدر ا  یکندد روزه را باطدل نم نفاس  یا یض، حبر جنابت  یدارد که بقا یقین) جاهل قاصر و در باطل است

 )امام خامنه ای(. روزه صحیح است (یردبگ

کند و به علّت ندانستن حکم، آن را انجام دهد، اگر انسان نداند که بعضی از آنچه به عنوان مفطرات ذکر شد، روزه را باطل می -
شود و اگر سایر مفطرات بوده است چندد  مفطر، خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد، در هر صورت روزه اش باطل می چنانچه آن

 صورت دارد:
 شود.اش باطل میشود( روزهالف. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشد )که در این صورت جاهل مقصّر محسوب می

نگام انجام مبطل، تردید هم نداشته اسدت )کده در ایدن صدورت جاهدل قاصدر       ب. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و ه

 باشد.اش صحیح میباشد( روزهمی

ج. چنانچه فرد، در هنگام انجام مفطر، برای ارتکاب آن، حجّت شرعی داشته باشدد )کده در ایدن صدورت هدم جاهدل قاصدر        

 .سیستانی( اهللشود )آیتاش باطل نمیشود( روزهمحسوب می

 اش مطلقاً باطل است )آیت اهلل مکارم(.خص جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصر باشد، روزهچه ش -

 علم اجمالی به مفطرات
 1باید به تمام مبطالت علم تفصیلی داشته باشد؟دار روزهشخص  آیا

                                                 
 ؛11۵۳؛ توضیح المسائل مراجع، م۳1۸سایت، احکام روزه، س. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی اعتبار العمد و االختیار؛ امام خامنه ای، 1

 ماندن جنب برای بار دوم یا بیشتر یا فراموشی غسل جنابت.های سهو در حکم عمد است؛ مثل خواب. گفتنی است برخی از نمونه2

؛ 1۳11؛ مکارم توضیح المسائل، چاپ جدید، مسئلۀ1440کتاب الصوم، ذیل مسئلۀ . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یعتبر فی مفطریۀ المفطرات؛ سیستانی، منهاج الصالحین،۳
 ؛ 242۸، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ۸۸4و  ۸01رساله نماز و روزه مامام خامنه ای، 

 آید.. دربارۀ اینکه کفاره دارد یا نه، در بحث کفارات می0
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مدبطالت و مفطدرات    دار به تمام مبطالت و مفطرات علم تفصیلی داشته باشد؛ بلکه اگر نیت کند که از تمامالزم نیست روزه -
 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل امساک کند، کافی است )حضرت امام، 

 اولین مفطر: خوردن و آشامیدن
 خوردن تربت و چیز بسیار کوچک 

قصد تبدرک یدا شدفا، روزه را    آیا خوردن چیزی که بسیار کم و کوچک است یا خوارکی نیست، مثل مقدار کمی تربت سیدالشهدا، به

 2کند؟ل میباط

دهم دانۀ گندم یا قطرۀ اندازۀ یکها باشد یا نباشد؛ حتی اگر بهکند، چه جزء خوراکیهرچه انسان عمداً بخورد، روزه را باطل می -
 آب باشد )مراجع عظام تقلید(.

 شده در دهانفرو بردن آب جمع
 ۳د؟توان آن را فرو دااگر به هر علتی آب دهان در داخل دهان جمع شود، آیا می

 اشکالی ندارد )مراجع عظام تقلید(. -

 مسواک و خالل

 بین روز خالل کردن درزدن و مسواک

 کردن یا نخ دندان کشیدن بعد از اذان صبح و در بین روز چه حکمی دارد؟زدن یا خاللمسواک

را از دهدان خدارج کندد و     کند؛ اما اگر به چیزی آغشته باشد یا مدثالً خدالل و ندخ   زدن و مانند آن، روزه را باطل نمیمسواک -
 0رطوبت دهان بر آن باقی باشد، نباید آن را فرو دهد )مراجع عظام تقلید(.

 در آب دهانرطوبت مسواک استهالک  

کندیم، در آب دهدان   قدری کم باشد که وقتی آن را دوباره وارد دهان مدی مانده در نخ دندان یا خالل و مانند آن بهاگر رطوبت باقی

 ۵دادن آن چه حکمی دارد؟ صورت فرو، دراینشودمستهلک می

 مکارم(.، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل اشکالی ندارد )حضرت امام  -

 نکردن در شبمسواک 

اش چده  رود، اگدر مسدواک نزندد، روزه   فرو می نزدندهد که بقایای غذا در بین روز براثر مسواک داند یا احتمال میاگر روزه دار می

                                                                                                                                                                        
 ؛  ۳النیۀ، مسئلۀ . العروۀ الوثقی، ابتدای کتاب الصوم و فصل فی1

 ؛1۵۷۳؛ توضیح المسائل مراجع، م۷۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، االول و الثانی؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س2

، ۷۵2۷۳۸؛ امام خامنه ای، اقتباس از استفتاء خصوصی، شماره 1۵۷1؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک من المفطرات، مسئلۀ۳
 ؛14/41/11تاریخ 

 ؛1۵۷۳؛ توضیح المسائل مراجع، م۸1و۸۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، االول و الثانی؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س0

 .1۵۷۳ب االمساک عنه، االول و الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یج۵
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 1حکمی دارد؟

رود واجب است، خالل کند )آیت اهلل مکارم به احتیاط واجب خالل کند( و اگر داند که بقایای غذا در بین روز فرو میاگر می الف.

 خالل نکرد:

 در بین روز باقیمانده غذا پایین برود: .1

 اش باطل است و قضا دارد )مراجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل مکارم(.روزه -

 را تمام کند و بعد قضا نماید )آیت اهلل مکارم(بنابر احتیاط واجب روزه  -
 در بین روز باقیمانده غذا پایین نرود: .2

 (.)حضرت امام، امام خامنه ای اش باطل است و قضا داردبنا بر احتیاط واجب روزه -

 سیستانی(.آیت اهلل اش باطل است و قضا دارد. )روزه -

اش د خالل کردن واجب نیست، و اگر در بین روز سهواً فدرو بدرود، روزه  دهد بقایای غذا در بین روز پایین می رواحتمال می ب.

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل باطل نمی شود )حضرت امام، امام خامنه ای، 

 در حال روزه لثهریزی خون 

 2وزه چه حکمی دارد؟چنانچه فردی بیماری لثه داشته باشد و دائما از لثه ی او خون خارج می شود، فرو بردن خون در حین ر

خروج خون از لثه تا فرو نبرده نشود روزه باطل نمی شود و اگر در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن  -
 .آب دهان د اگر صدق نکند که همراه آن خون یا چیز دیگر است د اشکال ندارد و مبطل روزه نیست )امام خامنه ای(

ان و ... را فرو ببرد روزه را باطل می کند ولی اگر بی اختیار باشدد روزه صدحیح اسدت )آیدت اهلل     اگر عمدا خون لثه، خون دند -
 .مکارم(

 اخالط سر و سینه
 ۳کند؟را باطل می آیا فرو بردن اخالط سر و سینه، روزه

 (.مشهورالف. اگر داخل فضای دهان نشده است، فرو بردن آن اشکال ندارد )

فضای دهان نشده است فرو بردن آن اشکال ندارد ولی اگر وارد بینی شدده اسدت بندابر احتیداط     اخالط سر و سینه اگر داخل  -
 واجب آن را فرو ندهد. )آیت اهلل مکارم(

 ب. اگر داخل فضای دهان شده است:

 مکارم (.آیت اهلل بنا بر احتیاط واجب فرو نبرد )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

                                                 
 ؛۸0و ۸۳س سایت، احکام روزه، ؛ امام خامنه ای،1؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک من المفطرات، مسئلۀ1۵۷۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

؛ مکارم، سایت، استفتائات، روزه، مبطالت روزه، خوردن و اشامیدن، حکم فرو بردن خون 1۳1۷/4۳/41تاریخ استفتاء:   ۸۷0214 :تاء. امام خامنه ای، استفتائات خصوصی، شماره استف2
 لثه در حین روزه داری؛ 

 

؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، ۷11؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال1۵۸4؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک من المفطرات، مسئلۀ۳

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸1۵&mid=2۵۸11۵؛ ۸2س
 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=874260
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45815&mid=258695
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 (.، آیت اهلل شبیری زنجانیسیستانیت اهلل آیبنا بر احتیاط مستحب فرو نبرد ) -

 محدوده فضای دهان

 1در بحث روزه فضای دهان به کدام قسمت دهان گفته می شود؟

  .(امام خامنه ایعرفی بوده و تشخیص آن به عهده آن مکلف است ) -

ال تدر از مخدرج   محدوده ای از دهان که تا زبان کوچک ادامه دارد فضای دهان محسوب می شدود. فضدای دهدان یعندی بدا      -
 .)آیت اهلل مکارم( "خ"حرف

 آندوسکوپی
  2آیا آندوسکوپی، روزه را باطل می کند؟

به صرف وارد کردن لوله دستگاه آندوسکوپی در معده روزه باطل نمی شود؛ ولی اگر همراه آن چیزی همانند موادی که به آن  -
 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل ،مالیده می شود، وارد حلق شود، روزه باطل است )امام خامنه ای 

 )آمپول و سرم( تزریقات
 ۳کند؟آیا تزریق آمپول و سرم، روزه را باطل می

احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که بجای غذا به کار می رود خودداری کند، ولی تزریق آمپولی که عضو  -
 ود اشکال ندارد )حضرت امام(.را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می ش

هدا  شود و نیدز اندواع سدرم   های مقوی یا مغذی و هر آمپولی که در رگ تزریق میدار از آمپولاحتیاط واجب آن است که روزه -
 شود، اشکال ندارد )امام خامنه ای(.کننده و آمپول دارویی که درعضله تزریق میحسخودداری کند ولی آمپول بی

 سیستانی(.آیت اهلل کند )، روزه را باطل نمی-اعم از آمپول و سرم  –اقسام تزریقات  -
تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی یا بی حسّی که به صورت عضالنی تزریق مدی شدوند و همچندین تزریدق عضدالنی       -

می شوند( جدایز نیسدت    واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی )که در رگ تزریق
 مکارم(. اهلل)آیت

 تزریق خون
 0کند؟آیا تزریق خون، روزه را باطل می

 .مکارم( آیت اهللبنا بر احتیاط واجب، مبطل روزه است )امام خامنه ای  -

 (.سیستانی آیت اهلل ) مبطل روزه نیست -

 از بدن  خون کردن رج اخ
 1ت روزه است؟آیا خارج کردن خون از بدن در ماه رمضان از مبطال

                                                 
 ؛ استفتاء خصوصی1۳402۸4041؛ آیت اهلل مکارم، کد : 0142۸۸. امام خامنه ای، شماره استفتاء: 1

 ؛ سیستانی، سایت، بخش پرسش و پاسخ؛ 2۸0، س1۳، ص1مکارم، استفتاءات جدید، ج؛ 1۳1۵/4۳/20، تاریخ استفتاء: 11۵2۷۵. امام خامنه ای، استفتای خصوصی، شماره2

 ؛ 1۳۳1؛ مکارم، توضیح المسائل، م۷1۷؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال1۵۷1. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 را، روزه، تزریق خون درحال روزه؛ استفتائات جامعه الزه111؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۳۳1مکارم، توضیح المسائل، س  0
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دار کراهدت دارد )مراجدع   خونى که موجب ضعف شود د با حجامت و غیره د بدراى روزه     کردنمبطل روزه نیست، ولى خارج  -
 .عظام تقلید(

 قطرۀانداختن 
 2چکاندن قطره در چشم یا گوش یا بینی، آیا مبطل روزه است؟

 الف. قطرۀ بینی: 

 ع عظام تقلید غیر از امام خامنه ای(.کند )مراجاگر به حلق برسد، روزه را باطل می -

 کند )امام خامنه ای(.اگر به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می -

 ب. قطرۀ چشم و گوش:

 . اگر طعم یا بویش به حلق برسد:1

 .کند )مراجع عظام تقلید(روزه را باطل نمی -
  . اگر عینش به حلق برسد:2

کند )حضرت ،اگر صدق خوردن و آشامیدن نکند، روزه را باطل نمی۳و همچنین قطره چشم قطره گوش، روزه را باطل نمی کند -
 سیستانی(.آیت اهلل  امام،

 )امام خامنه ای( آن به حلق برسد، کراهت دارد. یبو یاروزه دار اشکال ندارد. چنانچه مزه  یدوا در چشم برا یختنر -

 مکارم(. اهللکند )آیتبنا بر احتیاط واجب، روزه را باطل می -

 رفتن به دندانپزشکی

 رفتن به دندانپزشکی هنگام روزه

کسی که به دندانپزشکی می رود در صورتی که یقین داشته باشد که چیزی از حلق پایین می رود یا شک داشته باشدد، حکدم روزه   

 0اش چیست؟

ی پایین نرود، روزه صحیح است، امدا اگدر   اگر شک دارد که چیزی از حلق پایین می رود یا خیر، رفتن ایرادی ندارد و اگر چیز -
و در صورتی که یقین دارد اگر چیزی پایین نرود آن روز ر ا امساک کدرده و   .چیزی پایین برود در غیر از آب روزه صحیح است

 .بنابراحتیاط قضا نماید؛ و اگر چیزی پایین برود امساک واجب بوده و قضا و کفاره هم دارد )امام خامنه ای(

                                                                                                                                                                        
 11۵۷، م1؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یکره للصائم، مورد چهارم، توضیح المسائل مراجع، ج112روزه، س. امام خامنه ای، سایت، احکام 1

، 1۳و پیک احکام، ص 1۳1۸؛ مکارم، رساله، م11۵۷ح المسائل مراجع، مسئلۀ؛ توضی0یکره للصائم الثانی و فصل فی المفطرات، مسئلۀ . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما2

و سایت لیدر: ؛ 1۳11/4۳/22تاریخ استفتاء:  ۷۷1۷۸1 :شماره استفتاء ، استفتاء استانها و استفتاء خصوصی، Admin ؛ امام خامنه ای، ادمین1۳1۸مسئلۀ

https://www.leader.ir/fa/content/1۸21۸/%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D1%۸1%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A1%D۸%A۷%D۸%AA-

%D۸%AC%D۸%AF%DB%۸C%D۸%AF-(%D۸%AE%D۸%B1%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AF-%D1%۸۵%D۸%A۷%D1%۸۷) 

 شایان ذکر است که عبارت نسبت به قطره چشم، اقتباس از عروه الوثقی می باشد. .۳

، و 114۳4۵4401م، استفتاء خصوصی، کد ؛ مکار۳1110۳201؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  00. شبیری، احکام و استفتائات روزه، استفاده از مواد ترمیم دندان در حال روزه، س0

 https://makarem.ir/main.aspx?lid=4&typeinfo=21&catid=0۵۸01سایت، 

https://modir.velayat.ir/admin/login.php
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=776781
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ندان مکروه است و در مراجعه به دندان پزشک و یا ترمیم دندان اگر مراقبت کند که مواد، دارو و آبی که وارد دهان کشیدن د -
اگر یقین دارد پانسمان دندان به مرور زمان حل شده و وارد حلق می شود روزه  می شود از حلق پایین نرود روزه صحیح است و

 .)آیت اهلل مکارم( باطل است

 برای درد دندان اسپری و قرص

 1آیا اسپری که برای درد دندان به آن زده می شود یا قرصی که برای درد دندان روی آن گذاشته می شود، مبطل روزه است؟ 

 نباید چیزى از حلق فرو رود )امام خامنه ای(.ولى  دگردصِرف آن باعث باطل شدن روزه نمى -

روزه صحیح است اما اگر به صورت مایع باشد و یقین دارد به فضای  در صورتی که اسپری به صورت هوا وارد دهان می شود -
 حلق می رسد و فرو می رود برای روزه اشکال دارد )آیت اهلل مکارم(.

 کردن آب  ۲مضمضه

 مضمضه کردن زیاد آب  

 ۳کردن آب برای روزه دار، چه حکمی دارد؟مضمضه

ضه باید آب خارجى را از دهان بیرون بریدزد و بهتدر اسدت سده     مضمضه کردن زیاد براى روزه دار مکروه است و بعد از مضم -
 .(آیت اهلل مکارمسیستانی، آیت اهلل امام خامنه ای، مرتبه آب دهان را بیندازد )حضرت امام، 

 مضمضه کردن بی جهت 

 0مضمضه کردن بی جهت در حال روزه چه حکمی دارد؟

 .مکارم(آیت اهلل سیستانی، ، آیت اهلل ماممضمضه کردن بی جهت برای روزه دار کراهت دارد )حضرت ا -

 مکارم.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مضمضه به غیر آب را هم تصریح دارند مانند  در این مسأله بعضی از مراجع نکته:

 کردن درصورت فرورفتن آب از حلقمضمضه

 ۵ش می شود، وظیفه اش چیست؟اگر روزه دار بداند به واسطه مضمضه آب بی اختیار یا بواسطه فراموشی وارد حلق

 (آیت اهلل مکارمسیستانی،  ، آیت اهللنباید مضمضه کند. )حضرت امام  -

 کردنفرورفتن غیراختیاری آب در هنگام مضمضه

 1اش چیست؟اختیار فرو رود، حکم روزهاگر کسی مضمضه کند و آب بی

                                                 
 . 1۳402141۵۵ ؛ آیت اهلل مکارم، کد :0۵1۳40. امام خامنه ای، شماره استفتاء : 1

 شستشوی دهان با آب و غیر آن )فرهنگ معین، المنجد( 2

 .۸۷۸رساله نماز و روزه، م ی،امام خامنه ا 0؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فی موارد وجوب القضا، م1114، م1. توضیح المسائل مراجع، ج۳

 ، الثانی عشر مما یکره للصائم۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، صوم، فصل0

 1111، م1. توضیح المسائل مراجع، ج۵

، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۳؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فی موارد وجوب القضا، مورد نهم و مسئلۀ11۳۸؛ وسیلۀ النجاۀ، مسئلۀ11۸۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1
 .1044جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه ؛ امام خامنه ای، 240۸م



۵2 

 

 مضمضه کرده است: شدنقصد خنکالف. اگر به

 مکارم(.دادن کفاره واجب نیست )حضرت امام، آیت اهلل  باید قضای آن را بگیرد و -

 بنا بر احتیاط واجب، قضا کند و دادن کفاره واجب نیست )امام خامنه ای(. -
 .اگر برای تشنگی است باید قضای آن را بگیرد و در غیر این جهت قضا ندارد ) آیت اهلل سیستانی( -

 جهت مضمضه کرده است:ب. اگر بی

 مکارم(.ن کفاره واجب نیست )حضرت امام، آیت اهلل دادباید قضا کند و  -

 (ی. )امام خامنه ایردآن روز را بگ یقضا یدبا یاطبنابر احت -

 سیستانی(.اهللقضا ندارد )آیت -
 ج. اگر برای وضو مضمضه کرده است:

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ،قضا واجب نیست )حضرت امام -

 یرغ یبرا یانماز واجب و  یرغ یوضو یاگر برا یاست ول یحاش صحماز واجب باشد، روزهن یوضو یکار برا ینا که یدرصورت -
)امام خامنده   .یردآن روز را بگ یقضا یدبا یاطفرو رود، بنابر احت اختیاریوضو مانند خنک شدن و امثال آن انجام دهد و آب ب

 ای(

 فرورفتن غیر آب از طریق دهان

 1اش چیست؟اختیار فرو رود، حکم روزهری را در دهان ببرد و بیدار غیرآب، چیز دیگاگر شخص روزه

 سیستانی(. آیت اهلل ،امامحضرت اش صحیح است و قضا بر او واجب نیست )روزه -
اش صحیح است و قضا بر او واجب نیست؛ ولی اگر آن چیز مدایع باشدد، حکدم فدرورفتن آب در     اگر آن چیز مایع نباشد، روزه -

 مکارم(. اهللدارد )آیتکردن را هنگام مضمضه

 استهالک عمدی آب در دهان

ای آب در دهان بچکاند و منتظر شود تا با آب دهانش مخلوط شده و مستهلک شود، سپس آن را فرو دهدد،  اگر شخصی مثالً قطره

 2چه حکمی دارد؟

 (.فرق بین عمدی و اتفاقیِ آن )حضرت امام  اشکال ندارد، بدون -
 .سیستانی( اهللز نیست و چنانچه صدق خوردن و آشامیدن کند به فتوا جایز نیست )آیتبنا بر احتیاط واجب جای -

 مکارم(.اهلل تعمد در مزج و استهالک بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست )آیت -

 غرغره در حال روزه

 ۳آیا غرغره کردن آب، روزه را باطل می کند؟

                                                 
 .، التاسع2؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فی موارد وجوب القضا، م11۸1، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1

 ؛1. عروۀ الوثقی،کتاب الصوم، فصل فی امور الباس بها للصائم، مسئلۀ2

 ؛ مکارم، استفتائات سایت؛ استفتاء خصوصی، 10امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س ۳



۵۳ 

 

 شود )امام خامنه ای(. روزه باطل میاگر هنگام غرغره کردن، آب از حلق به پایین برود،  -

)آیدت اهلل   در صورتی که یقین دارد یا گمان می کند که در هنگام غرغره کردن چیزی فرو نمدی رود، روزه او صدحیح اسدت    -
 .مکارم(

 (فرورفتن آب از طریق بینیاستنشاق )
 1اش چیست؟اختیار فرو رود، حکم روزهدار، آب داخل بینی کند و بیاگر شخص روزه

 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ،حضرت امامواجب نیست ) اواش صحیح است و قضا بر روزه -

 غ شدن روزه دارخون دما
 2روزه داری که خون دماغ شده است، اگر سر را باال بگیرد و خون بینی داخل حلق شود، آیا روزه اش باطل است؟

با باال گرفتن  -2شود و عمدا فرو ببرد  خون وارد فضای دهان -1که: خون دماغ شدن روزه را باطل نمی کند مگر در صورتی  -
 .)آیت اهلل مکارم( سر یا باال کشیدن بینی خون وارد حلق شود

 جویدن سقّز، آدام  و کندر
 ۳است( چیست؟  حکم جویدن سقز )صمغ درخت پستۀ وحشی

 الف( اگر اجزاء سقز جدا نمی شود:

آیدت اهلل  لق نرسد، اشکالی ندارد؛ هرچند طعدم و مدزه آن احسداس شدود )حضدرت امدام،       اگر اجزایی از آن جدا نشده و به ح -
 .سیستانی،(

 ب( اگر اجزای سقز جدا می شود:

 .چنانچه اجزای آن فرو رود، جایز نیست )حضرت امام( -
 .یستانی(سآیت اهلل ) نکه اجزاء در آب دهان مستهلک شودچنانچه اجزاء جدا شده را فرو دهد روزه باطل است مگر ای -

 با توجّه به این که اجزاى آن تدریجاً جدا مى شود، جایز نیست )آیت اهلل مکارم( -
 4آیا جویدن آدام  روزه را باطل می کند؟

 .آیت اهلل سیستانی( ،شود مانعی ندارد )امام خامنه ای اگر چیزی وارد حلق نمی -

 .مکارم(آیت اهلل و روزه را باطل می کند )با توجه به این که اجزای آدامس تدریجا جدا می شود، جایز نیست  -
 ۵آیا جویدن کندر روزه را باطل می کند؟

 .کند )امام خامنه ای(مکیدن کُندر روزه را باطل می -

 .با توجه به این که اجزای آن تدریجا جدا می شود، جایز نیست و روزه را باطل می کند )آیت اهلل مکارم( -

                                                 
 11۸1، م1، التاسع؛ توضیح المسائل مراجع، ج2. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فی موارد وجوب القضا، م1

استفتائات، روزه، مبطالت روزه، حکم خون دماغ شدن در حال . مکارم، سایت، 2

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸1۵&mid=2۵۸۷۳۳روزه؛
 

 ؛021، سؤال10۸، ص2؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1۷. عروۀ الوثقی، کتاب صوم، فصل فیما ال بأس للصائم؛ تحریر الوسیلۀ، القول فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۳

 ؛ سیستانی استفتائات جامعه الزهرا، احکام روزه، حکم جویدن آدامس۸۷؛ امام خامنه ای، احکام روزه، س021، سؤال10۸، ص2. مکارم، استفتائات جدید، ج0

 ۸۷؛ امام خامنه ای، احکام روزه، س021، سؤال10۸، ص2. مکارم، استفتائات جدید، ج۵



۵0 

 

 ه تظاهر به روزه خواری محسوب شود.ن آدامس، کندر و سقّز( نباید بگونه ای باشد کنکته: شایان ذکر است این عمل )جوید

 انفیه
 1حکم انفیه برای روزه دار چیست؟

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل امام خامنه ای، کراهت دارد؛ ولی اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست )حضرت امام،  -

 ناس
 2ست؟ناس چی حکم زیر زبان گذاشتن

 .بنابراحتیاط واجب روزه دار خودداری کند )حضرت امام( -

 .شود، خودداری کند )امام خامنه ای(بنا بر احتیاط واجب، از مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می -

اشکال ای روزه شود( مطمئناً برحالی میگذارند و مقداری هم سبب بیشود و در دهان میناس )که از تنباکو و آهک تهیه می -
 مکارم(. اهللاشکال نیست )آیتدارد و در غیر حال روزه نیز استفاده از آن شرعاً بدون

 داروی زیرزبانی
 ۳قرص های زیرزبانی چیست؟ حکم زیر زبان گذاشتن

 (غیر از آیت اهلل مکارم اگر چیزی از حلق پایین نرود، اشکال ندارد )مراجع عظام تقلید -

 .)آیت اهلل مکارم( اشد استفاده کند ولی بعدا روزه را قضا کنددر صورتی که مجبور ب -

 واردکردن انگشت به حلق
 0دار جایز است انگشتش را عمداً در حلقش فرو ببرد؟آیا شخص روزه

 (.مکارم آیت اهلل ،سیستانی )حضرت امام ، آیت اهلل اشکالی ندارد  -

 ، پماد و حناکرم
 ۵آن برای روزه چه حکمی دارد؟استفاده از کرم و پماد و حنا و مانند 

 اشکال ندارد )مراجع عظام تقلید(. -

                                                 
 .۸۷۸رساله نماز و روزه، م ی،امام خامنه ا؛ 11۵۷صوم، فصل مما یکره للصائم، مورد الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب ال1

 ؛۳04، س۳1۷، ص۳جلدی، ج14؛ ؛ امام خمینی، استفتائات 022، سؤال10۷، ص2؛ مکارم، استفتائات جدید، ج۷11. اجوبۀ االستفتائات، س2

 له تصریح دارند و سایرین اقتباس شده است.. امام خامنه ای در این مسا۳
؛ ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، اقتباس از فصل فیما ال بأس للصائم و فصل فیما یجب االمساک عنه فی 1۳1۵/4۳/22، تاریخ استفتاء: 1101۸۵امام خامنه ای، استفتای خصوصی شماره 

 ؛ مکارم، سایت، استفتائات، روزه، مبطالت روزه، خوردن و اشامیدن، حکم استعمال قرص زیرزبانی برای روزه دار؛1۵۸2، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0الصوم من المفطرات، م 

 .۷۷. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک، مسئلۀ0

 ؛ ۷0؛ امام خامنه ای، احکام روزه، اقتباس از س1۵۷۳قتباس از م، ا1؛  توضیح المسائل مراجع، ج0. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک، اقتباس از م۵



۵۵ 

 

 دومین مفطر: جماع

 دخول بدون انزال
 1هم روزه باطل است؟ اگر جماع )دخول( صورت بگیرد، اما انزال نشود )منی خارج نشود(، آیا باز

قدار کمتر از ختنه گاه روزه را باطدل نمدی   کنندۀ روزه است؛ هرچند منی بیرون نیاید اما دخول به مباطل 2گاهدخول تمام ختنه -
 کند )مراجع عظام تقلید(.

 شک در دخول
 اش چگونه است؟اگر شک در دخول یا مقدار آن داشته باشد، حکم روزه

، آیدت اهلل  سیسدتانی  ، آیت اهللاش صحیح است )حضرت امام اگر قصد جماع و دخول به مقدار ختنه گاه را نداشته است، روزه -
 ۳مکارم(.

قداطع را دارد کده    : شایان ذکر است اگر عمدا جماع کند اما شک در دخول به مقدار ختنه گاه را داشته باشدد، حکدم قصدد   کتهن

 بحثش بیان شد. 

 دخول غیرآلت
 0کند؟کردن انگشت و مانند آن در دبر یا قبل، روزۀ زن یا مرد را باطل میآیا داخل

 ع عظام تقلید(.خود اشکال ندارد )مراجخودیخیر، این کار به -

 برای بطالن روزه توسط همسر همسر اجبار 
کندد، حکدم روزۀ   از زوجین طرف دیگر را به آمیزش یا کار دیگری مجبور کند که روزه را باطل مدی  اگر در ماه مبارک رمضان یکی

 که مجبور شده است، چیست؟ کفارۀ آن بر عهدۀ کیست؟کسی

 ۵شود )مراجع عظام تقلید(.که مجبور شده است، باطل نمیخارج باشد، روزۀ کسیاگر اجبار در حدی باشد که از اختیار فرد  -
 اما کفارۀ آن:

 ۶ الف. زن، شوهر را مجبور کرده است:

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، ، آیت اهلل کفارۀ روزه شوهر برعهده زن نمی باشد )حضرت امام  -

  ب. شوهر، زن را مجبور کرده است:

                                                 
 . 11و س ۷0احکام روزه، س ؛ امام خامنه ای، سایت،1۵۸۵و1۵۸0. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثالث من المفطرات؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 له اختالفی است.که آلتش قطع شده است، مسئ. دربارۀ کسی2

 .1۵۸1؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۳. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۳

ستفاده کرد، نظر ا 1۵۸0رساله مراجع )مبطالت روزه( و همچنین م 1۵۷2؛ این مطلب را می توان اقتباس از م ۸. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ0
 امام خامنه ای اقتباس شده است.

 

 ۸1؛ امام خامنه ای، احکام روزه، اقتباس از س1۵۸۷؛ توضیح المسائل مراجع، م1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۵

 11۷1ع، م؛ توضیح المسائل مراج11العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ 1



۵1 

 

 کرده است:. بر غیرجماع اجبار 1

    1 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  ، آیت اهللکفارۀ زن بر عهده کسی واجب نمی باشد )حضرت امام  -
 . بر جماع اجبار کرده است:2

   2 الف. شوهر عذر نداشته و روزه بر او واجب بوده است: 

  (مکارمآیت اهلل  ،شوهر باید کفارۀ روزۀ خودش و روزۀ زن را بدهد )حضرت امام -

 سیستانی(.آیت اهلل باید کفارۀ روزه خودش و بنا بر احتیاط واجب، کفارۀ روزۀ زن را نیز بدهد ) شوهر -
 ۳ب. شوهر عذر داشته؛ مثالً مریض بوده و روزه بر او واجب نبوده است: 

 (.بنا بر احتیاط واجب، باید کفارۀ زن را بدهد )حضرت امام -

 مکارم(.آیت اهلل ، سیستانیآیت اهلل کفاره بر مرد نیز واجب نیست ) -

 توسط مرد اجبار زن اجنبیه به زنا
 اگر مرد زنی را مجبور به زنا کند، حکم روزۀ زن چیست؟ کفارۀ آن بر عهدۀ کیست؟

  0)مراجع عظام تقلید( شوداگر اجبار در حدی باشد که از اختیار زن خارج باشد، روزۀ زن باطل نمی -
 نسبت به کفاره:

 .۵سیستانی( آیت اهلل  ،ب نیست )حضرت امامکدام نیز کفاره واجبر هیچ -
 .1مکارم( اهللبنا بر احتیاط واجب، مرد باید کفارۀ زن را بدهد )آیت -

 توسط همسر جماع اختیاری پ  از اجبار
ود، و از که زن هیچ اختیاری نداشته باشد، اما در بین جماع، اجبار مذکور رفع شطوریاگر شوهر ابتدا زن را مجبور به نزدیکی کند، به

 حال جماع خارج نشود، حکم روزۀ زن و کفارۀ آن چیست؟

 ۷ شود )مراجع عظام تقلید(روزۀ زن باطل می -
 ۸ و نسبت به کفاره:

 باید مرد دو کفاره بدهد و زن یک کفاره بدهد )حضرت امام(. -

 م(.مکار اهللبنا به احتیاط واجب، مرد دو کفاره بدهد و بر زن چیزی جز قضا الزم نیست )آیت -

 سیستانی( اهللبر هرکدام یک کفاره است )آیت -

                                                 
 ؛ 11۸2، مسئلۀ1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ1

 11۷۸، مسئلۀ1؛ توضیح المسائل مراجع، ج10. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ2

 .11۸۳، مسئلۀ1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1۸. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ۳

 ،۸1؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، اقتباس از س1۵۸۷، مسئلۀ1؛ توضیح المسائل مراجع، ج 1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ0

http://www.leader.ir/fa/book/124 

 .1۷کفارۀ الصوم، مسئلۀ . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی۵

 .1۷. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ1

 ؛11و  14؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، اقتباس از درس 1۵۸۷؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ12. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۷

 ؛ 11۸4؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ10لصوم، فصل فی صوم الکفاره، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب ا۸
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 جماع در حال فراموشی
 1اند و جماع کنند، آیا روزۀ هر دو باطل است؟ها فراموش کنند که روزهاگر یکی از زوجین یا هر دوی آن

اجع عظدام  اش باطل است )مراش صحیح است و دیگری که فراموش نکرده است، روزههرکدام که فراموش کرده است، روزه -
 تقلید(.

 اکراه به انجام مفطرات
اگر غذا نخوری یا راضی به جماع نشوی، »اکراه کنند که روزۀ خود را بایکی از مفطرات باطل کند، مثالً به او بگویند:  دار رااگر روزه

کند، حکم روزه و کفارۀ آن  و خودش برای جلوگیری از ضرر با اختیار خود، چیزی بخورد یا جماع« زنیمضرر مالی یا جانی به تو می

 2چیست؟

 مکارم(. آیت اهلل ،امام خامنه ای  ،فقط قضا الزم است )حضرت امام  -

سه مورد، بنا بدر احتیداط واجدب، قضدا کندد و در       نیباشد، قضا الزم است و در غیر ا جماعاگر اکراه به خوردن یا آشامیدن یا  -
 سیستانی(. اهللهرصورت کفاره ندارد )آیت

 با همسر و تفخیذ العبهم
 ؟حکم مالعبه با همسر بدون دخول چیست

 الف. منی خارج نشده است:

کده شدخص   درصدورتی و   ۳ اش صحیح است )مراجع عظام تقلیدد(. که شخص قصد خروج منی را نداشته باشد، روزهدرصورتی -
 قبالً بیان شد. که 0قصد خروج منی را داشته باشد، حکم نیت قاطع را دارد

 ۵ شده است:ب. منی خارج 

 منی را داشته باشد:  خروجقصد 

  .روزه اش باطل است )مراجع عظام تقلید( -

 قصد خروج منی را نداشته است:

، آیت اگر عادتش خروج منی باشد، روزه باطل است و اگر عادت نداشته است، روزه صحیح است )حضرت امام، امام خامنه ای  -
 (1مکارم اهلل

                                                 
 .144؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۵۸۷؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ12. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یجب االمساک مسئلۀ1

، وجوب کفاره 12، درس1و رساله آموزشی، ج 1۷4و۸1س سایت، روزه،؛ امام خامنه ای،111۷؛ 11۵۵ل مراجع، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی کفارۀ الصوم؛ توضیح المسائ2
 و موارد آن.

 1۵۷2و اقتباس از م 11۵۷، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج۷۷1؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س۷. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، م۳

  1۵10، م1. توضیح المسائل مراجع، ج0

؛ ؛ سیستانی، توضیح المسائل 1۳۷؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۵1۵؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۸. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۵
 1۳۵۳؛ مکارم، توضیح المسائل، م11۷0جامع، م

 ، همان عادت را دارند. 1۳1۵ست که آیت اهلل مکارم در متن عروه وثوق را دارند ولی در توضیح المسائل چاپ هفتادم نشر . شایان ذکر ا1
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آیدت اهلل  اش باطدل اسدت )  شود روزۀ او صحیح است. ولى اگر اطمینان نددارد، روزه خارج نمى اگر اطمینان دارد که منى از او -
 .(سیستانی

در صور مطرح شده مساله فوق که روزه صحیح است اگر شوخی را ادامه دهد تا آنجاکه نزدیک است مندی خدارج شدود و     :نکته

  1اش باطل است.خودداری نکند تا خارج شود، روزه

 ۲خروج منی را نداشته و عادت به خروج منی هم نداشته است، چنانچه منی خارج شود، آیا قضا و کفاره دارد؟اگر شخص قصد 

  .(مکارم ، آیت اهللروزه صحیح است )حضرت امام و امام خامنه ای  -
ل مالعبه و درجایی که احتمال عقالیی خروج منی را می داده است چنانچه خروج منی براثر تماس بدنی با زن بوده است، مث -

 سیستانی(.اهللشود؛ اما در غیر مباشرت با زن، قضا کافی است )آیتکردن، قضا و کفاره، هر دو واجب میبوسیدن و لمس

 سومین مفطر: استمنا

 تعریف استمنا
 استمنا چیست؟

 ۳.استمنا یعنی اینکه انسان با خود یا به وسیله دیگری بدون جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید -

 استمنا بدون خروج منی
 0اش چیست؟که منی بیرون نیاید، حکم روزهآمدن منی کاری کند، درصورتیقصد بیروناگر در روزه ماه رمضان عمدا به

 شود )حضرت امام(.اش باطل نمیروزه -
 احتیاط واجب این است که روزه را تمام کند و بعداً قضای آن را به جا آورد )امام خامنه ای(. -

اش باطل است و اگر دوباره نیت کند، باید بنا بر احتیداط الزم، روزۀ آن روز را تمدام کدرده و    ومرتبه نیت روزه نکند، روزهاگر د -
 سیستانی(. اهللقضا کند )آیت

 شود )آیات عظام مکارم(.اش باطل میروزه -

 منی و عالئم مالک
 ها چیست؟شده از آندن مایع خارجبوها و مردها و افراد مریض درصورت شک در منیمالک منی در زن

 ۵ الف. در مردها:

، آیدت اهلل  مالک، داشتن هر سه نشانه باهم است؛ یعنی جستن همراه با شهوت و سسدتی )حضدرت امدام و امدام خامنده ای       -
 سیستانی(.

                                                 
 .1۵1۵.  توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

، مورد السابع؛ مکارم، توضیح المسائل، 142۳م، کفاره روزه، م. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد وجوب القضا دون الکفاره، مورد العاشر؛ سیستانی منهاج الصالحین، فصل سو2
 1۳۸؛ امام خامنه ای، احکام روزه، س1۳۵۳م

 1۳0؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۵۸۸، م1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فیمایجب االمساک عنه، الرابع؛ توضیح المسائل مراجع، ج۳

 ، احکام روزه، استمرار در نیت۵1، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1۵10؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۷صل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، ف0

 .1۷۷؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال۳01. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی غسل الجنابه، االول؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
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 مکارم(.آیت اهلل مالک جستن همراه با شهوت است ) -

 ۱ ها:ب. در زن

  .ود، حکم منی را دارد )حضرت امام(خارج ش 2رطوبتی که همراه با شهوت -
اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب می شدود )امدام    -

 .مکارم(،آیت اهلل خامنه ای 

 –لذت جنسدی اسدت    این رطوبت عادتا همراه با اوج –رطوبتی که همراه با شهوت خارج شود بگونه ای که صدق انزال کند  -
 .حکم منی را دارد )ایت اهلل سیستانی(

  :ج. در اشخاص مریض

 0 (:۳)هر گونه مریضی که موجب ضعف جسمانی باشد به نحوی که تحقق جستن منی از او عملی نباشد

 سیستانی(.، آیت اهلل امام خامنه ای  ،مالک فقط شهوت است )حضرت امام  -

 آلودنگاه شهوت 
 ۵کند؟اه با شهوت به همسر یا غیرهمسر یا عکس و فیلم مربوط به همسر یا غیرهمسر، روزه را باطل میکردن همرآیا نگاه

کراهدت دارد )مراجدع    داربدرای روزه  شود؛ هرچندد شدن منی( نباشد و انزال هم نشود، روزه باطل نمیقصد انزال )خارجاگر به -
 عظام تقلید(.

 خوابیدن در روز با علم به احتالم
 1شود، آیا در بین روز جایز است بخوابد؟داند اگر بخوابد، محتلم میری که میداروزه

 .جایز است بخوابد؛ گرچه در بین خواب محتلم هم بشود )مراجع عظام تقلید( -

 ۷دارد؟ یشود، چه حکم یکه منجر به محتلم شدن اوم ییشکم در جا یشخص روزه دار بر رو یدنخواب

کفاره عمدد   یدواجب با یاطو جنب شد روزه اش باطل است و بنابر احت یدو اگر عمدا خواب شکم نخوابد یواجب است که بر رو -
 . )آیت اهلل مکارم(بدهد

 بیدارشدن در هنگام خروج منی 
 ۸اش چیست؟دار در خواب محتلم شده و درحال خروج منی از خواب بیدار شود، حکم روزهاگر روزه

                                                 
؛ سیستانی، منهاج ۳11؛ مکارم، توضیح المسائل، م1۷1؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال۳01روه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی غسل الجنابه، االول؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. الع1

 الصالحین، غسل جنابت، فصل اول، سبب جنابت؛

 (0۵۸هارت، جنابت در بانوان، س، کتاب ط1. حضرت امام: نوعا با شهوت مخصوص )خمینی، استفتائات، ج2

  1۳11/41/22،  تاریخ استفتاء: ۸4۳0۷1. امام خامنه ای، استفتای خصوصی شماره ۳

 1۳10/11/12، تاریخ استفتاء: 120۸00؛ امام خامنه ای، استفتای خصوصی شماره ۳01. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی غسل الجنابه، االول؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

 11۵۷، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1۳۸و1۳۷اقتباس از س . العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الرابع من المفطرات؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه،۵

 ؛ 1۳1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۵14؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ10. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸1۷&mid=2۵۸۷112. سایت معظم له:  ۷

 ؛ 104؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، م1۵11؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۵جب االمساک عنه، مسئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما ی۸

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45817&mid=258761
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رشدن، از خروج منی جلوگیری کند؛ حتی اگدر بدرایش ضدرری نداشدته باشدد      اش صحیح است و الزم نیست پس از بیداروزه -
 .)مراجع عظام تقلید(

 خروج منی شخص محتلم با ادرار یا استبرا
تواندد ادرار یدا اسدتبرا    آید، آیدا مدی  ماندۀ منی از او بیرون میواسطۀ ادرار یا استبرا، باقیداری که محتلم شده است، بداند بهاگر روزه 

 1کند؟

 لف. اگر ادرار یا استبرا قبل از غسل باشد:ا

 مکارم(. ، آیت اهللسیستانی،  ،آیت اهللاش صحیح است )حضرت امام اشکال ندارد و روزه  -
 ب. اگر ادرار یا استبرا بعد از غسل باشد:

 تواند ادرار یا استبرا کند )حضرت امام(.نمی -

 مکارم(. یت اهللآسیستانی، آیت اهلل اش صحیح است )اشکال ندارد و روزه -
 

 شودداند بعد از غسل، منی از او خارج میلزوم ادرار قبل از غسل برای محتلمی که می 
شود، آیدا  ماندۀ منی بعد از غسل از او خارج میکه قبل از غسل ادرار نکند، باقیداری که محتلم شده است، اگر بداند درصورتیروزه 

 2واجب است قبل از غسل ادرار کند؟

 ر احتیاط واجب، الزم است ادرار کند )حضرت امام(.بنا ب -

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل الزم نیست ادرار کند ) -

 خروج منی شخص غیرمحتلم با ادرار
شود، آیا جایز است درحال روزه ادرار کندد؟ اگدر ادرار   ای است که یقین دارد همراه ادرارش منی خارج میگونهاگر بیماری شخص به

 ۳اش چه حکمی دارد؟روزه کند،

 (.امام خامنه ایاش صحیح است و باید براى نماز غسل کند )خارج شود، روزه اختیار منىتواند ادرار کند و اگر بىمى -
 باطل نمی شود. )آیت اهلل مکارم( روزه اش

 نکردن برای احتالم در روزغسل
 0اش صحیح است؟ند، آیا روزهدار بعد از نماز صبح محتلم شود و تا غروب غسل نکاگر روزه

 باید غسل کند )مراجع عظام تقلید(. اش صحیح است و واجب نیست فوراً غسل کند؛ بلکه برای نماز یا مانند آنروزه -

                                                 
 ؛ ؛1۵۷2، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 1۵12؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۵. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یجب االمساک عنه، م1

 .1۵1۳؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ11الصوم، فصل فی ما یجب االمساک عنه، م . العروه الوثقی، کتاب2

 .114110142؛ آیت اهلل مکارم، کد: 2۸1۳1۳.  امام خامنه ای، کد: ۳

 .141و 14۵و 102م روزه، س؛ امام خامنه ای، سایت، احکا۵۳؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ11۳2. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
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 چهارمین مفطر: بقای بر جنابت تا اذان صبح

 های مختلفبقای بر جنابت در روزه
د.  ج. واجب غیدرمعین؛  ب. واجب معین؛ وزه چیست؟ )الف. مستحبی؛اش در اقسام راگر شخص تا اذان صبح جنب بماند، حکم روزه

 (. قضای ماه رمضان؛ و. روزه استیجاریه ماه رمضان؛

 بقای بر جنابت در روزۀ مستحبی:  الف.

 1روزه صحیح است )مراجع عظام تقلید(. -

 ۲واجب معین )غیر ماه رمضان(: در روزۀ بقای بر جنابت ب.

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  ، آیت اهلل امام خامنه ای، ی عمد باشد )حضرت امامروزه صحیح است؛ اگرچه ازرو -

 ۳در روزۀ واجب غیرمعین )غیرقضای ماه رمضان(: بقای بر جنابت ج.

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  ، آیت اهلل امام خامنه ای، اش صحیح است؛ اگرچه عمدی باشد )حضرت امامروزه -

 ۀ ماه رمضان:بقای بر جنابت در روز د.

 4. بقای عمدی:۱

 اش باطل است )حضرت امام و امام خامنه ای(.روزه -

انجام دهد و روز دیگری را نیز به نیدت قربدت    ۵باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه -
 مطلقه روزه بگیرد )آیت اهلل سیستانی(.

 مکارم(. اهللطل است )آیتاش بابنا بر احتیاط واجب، روزه -

 ۶. بقای ازروی فراموشی غسل:۲

 (است )حضرت امامروزه باطل  -

اسدت   یحآن روز صح روزه یداگر در ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نما -
 .البته نمازها در هدر حدال باطدل اسدت     یدا نمارا قض یفراموش یاما یهاروزه یدچند روز طول بکشد با یفراموش یناگر ا یول

 )امام خامنه ای(

اگر بعد از پایان روز یادش بیاید باید روز دیگری را روزه بگیرد و اگر در بین روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را تمدام کندد و    -

                                                 
 ؛ 111و11۵و112. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1

 .111و11۵و112ام روزه، س؛ امام خامنه ای، سایت، احک11۳1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

 .111و11۵و112؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س11۳1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج141؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، م1111. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
 1111م

 .   یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از این کار به طور کلّی قربۀً الی اهلل باشد.۵

، 11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،؛ امام خامنه ا1122؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵4. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، م1
 ؛ 1۳۷۳مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ ؛111۵، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج
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قربدت مطلقده روزه بگیدرد )آیدت اهلل      انجام دهد و روز دیگری را نیدز بده نیدت    1بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه
 سیستانی(.

 مکارم(. اهللبنا بر احتیاط واجب، روزه باطل است )آیت -

 . بقای غیرعمدی ۳

 2)مثال: در شب ماه رمضان در خواب جنب شود و خواب او تا بعد از اذان صبح ادامه یابد(:

 زه صحیح است )مراجع عظام تقلید(.رو -

 ۳به حکم وجوب غسل جنابت: سبب جهل. بقای بر جنابت به4

اش باطل است )حضدرت  اش باطل است؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب، جاهل قاصر نیز روزهاگر شخص، جاهل مقصر باشد، روزه -
 امام(.

 باطل اش واجب روزه یاطبنابر احت یرد،نه و در حال جنابت روزه بگ یا کند یشک دارد بقاء بر جنابت روزه را باطل م که یکس -
 یرد،اساس روزه بگ ینو بر ا کند یبر جنابت روزه را باطل نم یدارد که بقا یقیناگر  ی. ولیردبگ نیز راآن  یقضا باید و است
 )امام خامنه ای( است. یکوروزه ن یدر قضا یاطاحت عایتاست، هرچند ر صحیح اش روزه

 سیستانی(. اهللباشد. )آیتش صحیح میاباشد، روزه 0اش باطل است و اگر جاهل قاصراگر شخص، جاهل مقصر باشد، روزه -

 (.۵مکارمآیت اهلل ) .باطل است و تفاوتی ندارد جاهل مقصر باشد یا جاهل قاصر روزه بنابر احتیاط واجب -

 قضای ماه رمضان: روزۀ. بقای بر جنابت در  ه

 ۶. بقای عمدی:۱

 سیستانی(. ، آیت اهللو امام خامنه ای  اش باطل است )حضرت امامروزه -

 مکارم(. اهللاش باطل است )آیتبنا بر احتیاط واجب، روزه -

 ۷. بقای غیرعمدی:۲

 (.است )حضرت امام اش باطلروزه -

                                                 
 این کار به طور کلّی قربۀً الی اهلل باشد. .   یعنی خصوص روزه واجب را نیّت نکند؛ بلکه ازمبطالت روزه پرهیز کند و قصدش از1

 ؛142؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، م1111. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

، سیستانی، توضیح المسائل 11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امنه ا. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی اعتبار العمد و االختیار فی االفطار؛ امام خ۳
 . 1۳11؛ مکارم، توضیح المسائل، م242۸، م1جامع، ج

دارد و احتمال مفطر بودن آن را دنِ عملی که شک در مفطر روزه بو. در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و هنگام انجام مبطل، تردید هم نداشته است. زیرا فردی 1. مانند کسیکه 0
باید آن عمل را انجام ندهد و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً آن عمل را انجام دهد، اش احتیاط است یعنی مربوط به آن نیست، وظیفهحکم شرعی قادر به یادگیری دهد ولی می

 کاب آن، حجّت شرعی داشته باشد. در هنگام انجام مفطر، برای ارت .2شود. مقصّر محسوب می

ر این که جاهل شاک باشد که در این . شایان ذکر است که آیت اهلل مکارم در حاشیه عروه به این شکل بیان می کنند: در جاهل غافل چه مقصر یا قاصر باشد، روزه صحیح است؛ مگ۵
 صورت روزه اشکال دارد. البته نظر رساله جدید ایشان در متن بیان شد.  

، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج141؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س11۳0. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1
 111۳م

از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،؛ امام خامنه ا11۳0ئلۀ. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مس۷
 111۳، م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11
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 مکارم(. اهللآیتامام خامنه ای، اش باطل است )بنا بر احتیاط واجب، روزه -

 سیستانی(. اهللاش صحیح است )آیتروزه -

 ۱. بقای ازروی فراموشی غسل:۳

 .ب روزه باطل است )حضرت امام و امام خامنه ای(به احتیاط واج -

 .(سیستانی آیت اهللیح است )روزه صح -

 ۲ سبب جهل به حکم وجوب غسل جنابت:. بقای بر جنابت به4

اش باطل است )حضدرت  اش باطل است؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب، جاهل قاصر نیز روزهاگر شخص، جاهل مقصر باشد، روزه -
 امام(.

واجدب   یداط بنابراحت یدرد، حالدت روزه بگ  یدن نده اگدر در ا   یا یکندبر جنابت، روزه را باطل م یبقا یدانداست و نمجُنُب  یکهکس -
اسداس   یدن و بر ا یکندبر جنابت روزه را باطل نم یدارد که بقا یقیناگر  ی. ولیردآن را بگ یقضا یداش باطل است و باروزه

 )امام خامنه ای( .یستواجب ن یاست ول یکون یاطاحت ینا یردروزه بگ

 سیستانی(. اهللباشد. )آیتاش صحیح میباشد، روزه ۳اش باطل است و اگر جاهل قاصراگر شخص، جاهل مقصر باشد، روزه -
 (.0مکارمآیت اهلل باطل است و تفاوتی ندارد جاهل مقصر باشد یا جاهل قاصر ) روزه بنابر احتیاط واجب  -

 ۵. بقای بر جنابت در روزۀ استیجاری:و

 آیت اهلل مکارم( ،. )امام خامنه ایقضاء ماه رمضان بنابر احتیاط واجب مبطل است روزه استیجاریدر  -
 . )آیت اهلل سیستانی(اگر اجاره قضای رمضان است اجیر حق ندارد عمدا بقای بر جنابت کند -

 شدن محتلم از جنابت بعد از اذان صبحآگاه
 1بیند، حکم روزۀ آن روز چیست؟را محتلم می شود و خودکه بعد از طلوع فجر بیدار میکسی

 روزۀ ماه رمضان:  . ۱

 اش صحیح است؛ اگرچه بداند قبل از اذان محتلم شده است )مراجع عظام تقلید(.روزه -

                                                 
وم، آنچه باید امساک کند، ؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، ص۷۸۳؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س۵4. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن و م1

 پنجم؛
 .112؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س11۳0توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ

لمسائل ، سیستانی، توضیح ا11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی اعتبار العمد و االختیار فی االفطار؛ امام خامنه ا2
 1۳11؛ مکارم، توضیح المسائل، م242۸، م1جامع، ج

دارد و احتمال مفطر بودن آن را که شک در مفطر روزه بودنِ عملی . در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و هنگام انجام مبطل، تردید هم نداشته است. زیرا فردی 1. مانند کسیکه ۳
باید آن عمل را انجام ندهد و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً آن عمل را انجام دهد، اش احتیاط است یعنی وط به آن نیست، وظیفهمربحکم شرعی قادر به یادگیری دهد ولی می

 در هنگام انجام مفطر، برای ارتکاب آن، حجّت شرعی داشته باشد.  .2شود. مقصّر محسوب می

این شکل بیان می کنند: در جاهل غافل چه مقصر یا قاصر باشد، روزه صحیح است؛ مگر این که جاهل شاک باشد که در این . شایان ذکر است که آیت اهلل مکارم در حاشیه عروه به 0
 صورت روزه اشکال دارد. البته نظر رساله جدید ایشان در متن بیان شد.  

 ، سایت،مکارم؛ 1۳11/11/12   1114۷22سواالت سامانه جامع  روزه  سوال شماره . امام خامنه ای، ۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸21&mid=21۵۸21؛   

 .110و11۳روزه، س ؛ امام خامنه ای، سایت،۵0الثامن، مسئلۀ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، 11۳۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45821&mid=265821؛
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 . روزۀ قضای ماه رمضان:۲

 :یا بعدش محتلم شدهصبح اذان  الف. نداند قبل از

  1مکارم(. آیت اهلل سیستانی، ،آیت اهللاش صحیح است )حضرت امام روزه  -

 ۲بداند قبل از اذان محتلم شده است:ب. 

 اگر وقت قضا تنگ نباشد:

 (.اش باطل است )حضرت امامروزه -

 مکارم(.آیت اهلل ، امام خامنه ایاش باطل است )بنا به احتیاط واجب، روزه -
 اش صحیح است )آیت اهلل سیستانی(.روزه -

 اگر وقت قضا تنگ باشد:

 مکارم(. ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل اش صحیح است )روزه -

 ۳. روزۀ واجب معین: ۳

 اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.روزه -

 4 . روزۀ واجب غیرمعین:4

 اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.روزه -

 حکم روزه کسی که غسل او باطل بوده است

 جاهل به موضوع

د از اذان صبح متوجه می شود که غسلش باطل بوده، )مانندد اینکده   اگر شخصی به سبب جهل به موضوع در ماه مبارک رمضان بع

 ۵متوجه شود مانعی در حین غسل در اعضاء بوده یا آب غسل نجس بوده است( آیا روزه اش صحیح است؟ 

 .مکارم(آیت اهلل سیستانی، ت )حضرت امام ،  امام خامنه ای ، آیت اهلل روزه صحیح اس -
تفاده مدی شدود کده    بقای غیرعمدی برجنابت ، صحت روزه طبق نظر سایر مراجع عظام تقلید اسنکته: شایان ذکر است از مساله 

 توضیح آن گذشت. 

                                                 
 ۵0؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن، اقتباس از مسئلۀ11۳۵. توضیح المسائل مراجع، اقتباس از مسئلۀ1

از طرف دفتر  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا؛ ۵0االمساک عنه، الثامن، مسئلۀ یجب ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما1411؛ و11۳۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2
 ،11معظم له در سال 

 .11۵روزه، س ؛ ؛ امام خامنه ای، سایت،0۸؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن، مسئلۀ11۳1. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 .11۵احکام روزه، س ؛ امام خامنه ای، سایت،0۸؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن، مسئلۀ11۳1المسائل مراجع، مسئلۀ. توضیح 0

 ؛ ۸۵، س2؛ مکارم، استفتائات، ج201، ص11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج141، احکام روزه، س1. حضرت امام، استفتائات، ج۵



1۵ 

 

 جاهل به حکم

)مانند اینکه نمی دانسته است باید ترتیب در غسل  اگر غسل فرد جنب به دلیل جهل به مساله دارای خللی بوده که مبطل بوده است

 1گرفته، آیا روزه صحیح است؟ را رعایت کند( و با همان غسل روزه

 .(آیت اهلل مکارم)حضرت امام، امام خامنه ای،  روزه صحیح است -

 شروع اذان در وسط غسل
 جنب نزدیک اذان صبح از خواب بیدار شده و اقدام به غسل نماید اما قبل از اتمام غسل اذان گفته شود، روزه او چه حکمدی  فرداگر 

 2نماید؟پیدا می

)امدام خامنده    اش صحیح استکند و روزهکرده، کفایت می گمان به اینکه وقت برای غسل دارد، شروع به غسل گر با علم یاا -
 (ای

 شدن با تخیلِ داشتن وقت برای غسلجنب
 ۳گمان اینکه برای غسل وقت دارد، خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده است، حکم چیست؟اگر به

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  ، آیت اهللحیح است )حضرت امام اش صچنانچه تیمم کند، روزه -

 تیممغسل و داشتن وقت برای شدن بدونجنب
 0کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، چیست؟که برای هیچکند، درحالیکه در شب ماه رمضان خود را جنب میحکم کسی

 سیستانی(. ، آیت اهلل شود )حضرت اماماش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب میروزه -

 مکارم(. اهللاشکال دارد و احتیاطاً قضا و کفاره به جا آورد )آیت -

 در ماه مبارک رمضان کردن در تنگی وقتتأخیر عمدی غسل جنابت و تیمم
 ۵اش چیست؟اگر جنب تا نزدیک اذان صبح عمداً غسل نکرده و در تنگی وقت تیمم کند، حکم روزه

: بندابر  آیدت اهلل مکدارم   ،سیستانی آیت اهلل ، امام خامنه ای )حضرت امام،ه این عمل معصیت است. البتاش صحیح است روزه -
 (.احتیاط معصیت است

 1این تاخیر عمدی و جواز تیمم و صحت غسل در مورد روزه قضا صحیح نیست. )آیت اهلل سیستانی( نکته:

                                                 
 ؛   ۸۵، س2؛ مکارم، استفتائات، ج11۸؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س141، احکام روزه، س1.  حضرت امام، استفتائات، ج1

 ؛124و111. امام خامنه ای، سایت، روزه، س2

 ؛ 1120؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ11. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن و م۳

 .112۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

 سایت آیت اهلل مکارم: .111روزه، س سایت، ؛ امام خامنه ای،1121؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸21&mid=2۵۸۸12 
 

: ال  الجواب اءً ؟المسائل المنتخبۀ هل یجری األمر فی القضاء فیجوز له عند ضیق الوقت عن الغسل ان یتیمم قبل الفجر بدالً عن الغسل ویصوم ذلک الیوم قض ۵4۷فی مورد المسألۀ .  1
 یکفی التیمم فی القضاء .

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45821&mid=258812
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45821&mid=258812
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 حکم روزه در صورت جهل به مسئله تیمم بدل از غسل

نکدرده و   یممو در ماه رمضان موقع قطع آب تد  دانستهیوقت نم یتنگ یابدل از غسل را در صورت فقدان آب  یممت که حکم یکس

 1به خاطر جهل به مسئله، فقط قضا واجب است؟ یاکفاره بدهد  یدبا یاروزه نگرفته است، آ

اگر شک داشته  یاست ول یحوزه اش صحکند ر یحالت بقاء بر جنابت روزه را باطل نم ینداشته است که در ا یقیناگر مکلف  -
 )امام خامنه ای( واجب روزه اش باطل است. یاطنکرده بنابر احت یممو ت

بندابر   یروزه او باطدل اسدت ولد    ید،نما یممت یدموارد با یندر ا دانستهینداشته و نم غسل یتشخص جنب موقع کهیدرصورت -
کفاره واجب  یآن را بجا آورد ول یکند و بعداً قضا یخوددار کندیباطل م که روزه را ییروز از کارها یانتا پا یدواجب با یاطاحت

 )آیت اهلل مکارم( .یستن

 ترجیح خوردن سحری بر غسل واجب
اگر شخص جنب وقت کافی برای غسل کردن وخوردن سحری ندارد، و به جهت ضعفی که در طدول روز حاصدل مدی شدود، غدذا       

 2ن صبح غسل نکند، حکم روزه او چیست؟)سحری( را بر غسل ترجیح بدهد و تا اذا

 ، واجب است تیمم بدل ازغسل نماید و اگر آن را هم ترک کرده، واجب است عالوه بر قضا کفاره هم بپدردازد )حضدرت امدام    -
 سیستانی(آیت اهلل 

م چنانچه روزه گرفتن بدون سحر برای شخص جنب حرجی نیست، واجب است غسل کند و اگر حرجی است، واجب است تیم -
 .بدل از غسل نماید و اگر آن را هم ترک کرده، احتیاط واجب عالوه بر قضا، کفاره هم بپردازد )آیت اهلل مکارم(

 در شب ماه رمضان  جنب شخص خوابیدن 

 جواز خوابیدن شخص جنب در شب ماه رمضان

شود، آیا جایز است، اذان صبح بیدار می ازکردن تا قبل اگر جنب در شب ماه رمضان بداند یا احتمال بدهد که اگر بخوابد، برای غسل

 ۳تواند بخوابد؟بخوابد؟ برای بار دوم و سوم یا بیشتر، اگر بیدار شود، آیا بازهم می

 تواند بخوابد و تفاوتی بین خواب اول و بیشتر از آن وجود ندارد )حضرت امام(.اگر احتمال بیدار شدن را می دهد، می  -

یش از اذان صبح برای غسل بیدار نمی شود، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد )امدام خامنده   داند که بخوابد، تا پاگر می -
 .ای(

اگر اطمینان بیدار شدن را می دهد می تواند بخوابد و اگر اطمینان به بیدارشدن ندارد، بنا بر احتیاط واجب، نباید بخوابد و بین  -
 ها فرقی وجود ندارد )آیت اهلل سیستانی(.خواب

                                                 
 ؛ سایت آیت اهلل مکارم: ۸01م، رساله نماز  و روزه . امام خامنه ای،  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸21&mid=2۵۸۸۳0 
 

 ؛۵1؛ ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، م1، کتاب الصوم، القول فیما یجب االمساک عنه، م1تحریر الوسیله، ج 2

؛ ؛ امام خامنه ای، رساله 2441، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۵۵؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ 1121. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 2۵4، ص۷، باقی ماندن بر جنابت، م11، درس1آموزشی، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45821&mid=258834
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تواند بخوابد؛ ولی احتیاط این است که در دفعۀ دوم که بیدار شد، نخوابد تا غسل کندد  احتمال بیدار شدن را می دهد، می  اگر -
 مکارم(. اهلل)آیت

 ولا خواب تعریف

 منظور از خواب اول چیست؟

 ۱ شود:الف. برای فردی که در بیداری جنب می

 (آیت اهلل مکارمسیستانی، آیت اهلل شود )حضرت امام ، اولین خواب بعد از جنابت، خواب اول محسوب می -

 ۲ در خواب جنب شده است )محتلم شده است(: ب. برای فردی که

شود؛ بنابراین اگر پس از بیدارشدن از خواب احتالم، دوباره نمی خوابی که در آن احتالم صورت گرفته است، خواب اول حساب -
 م ، آیت اهلل مکارم(.بخوابد، حکم خواب اول را دارد )حضرت اما

شود. بنابراین اگر پس از بیدارشدن از خوابِ احتالم، دوباره می خوابی که در آن احتالم صورت گرفته است، خواب اول حساب -
 (سیستانی آیت اهلل بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، حکم خواب دوم را دارد )

 کردنجنب همراه تصمیم بر غسلشخص ماندن خواب

 واب اولالف. خ

که تصمیم داشته است قبل از اذان غسدل کندد، ولدی خدواب     اگر شخص در شب ماه رمضان در بیداری جنب شود و بخوابد درحالی

 ۳اش چیست؟بماند، حکم روزه

 (مکارمآیت اهلل ، امام خامنه ایاش صحیح است )حضرت امام، شود، روزهداده است بیدار میاگر احتمال می -

دهد که ه بیدار می شود، روزه وی صحیح است. و اگر اطمینان به بیدار شدن ندارد، ولی احتمال معقول میاگر اطمینان دارد ک -
بیدار می شود باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و روز دیگری را نیدز بده   

 .(نیت قربت مطلقه روزه بگیرد )آیت اهلل سیستانی

 ب. خواب غیراول

که تصمیم داشته اسدت قبدل از اذان   خوابد درحالیشود و دوباره میشخص جنب در شب ماه رمضان از خواب دوم یا بیشتر بیدار می

 0اش چه حکمی دارد؟ماند. روزهغسل کند؛ ولی خواب می

 (شود )حضرت امام کفاره بر او واجب نمیشود، فقط باید روزۀ آن روز را قضا کند و داده است که بیدار میاگر احتمال می -

 .(امام خامنه ایباید قضای آن روز را بجا آورد ) -

                                                 
 ۵1؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، م11۳4. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛ 11۳1. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

؛ سیستانی، توضیح المسائل 11۷و14۳؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س۵1اب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ؛ العروه الوثقی، کت112۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 2442جامع، م

؛ 11۷و14۳وزه، س؛ امام خامنه ای، سایت، احکام ر11۳۸، مسئلۀ11۳4؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵۸و۵1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ0
 244۳سیستانی، توضیح المسائل جامع، م
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اگر اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که بیدار می شود باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجدب آن را بده    -
 .مطلقه روزه بگیرد )آیت اهلل سیستانی( قصد قربت مطلقه انجام دهد و روز دیگری را نیز به نیت قربت

اگر احتمال بدهد که دوباره بخوابد پیش از اذان صبح برای غسل کردن بیدار می شود چنانچه بخوابد و بیدار نشدود، احتیاطداً    -
 .)آیت اهلل مکارم(د باید روزه آن روز را قضا کند، ولی کفّاره بر او واجب نمی شو

 

 علم به بیدارنشدن جنب همراه باشخص ماندن خواب

 حکم خوابیدنالف. 

 1شود، آیا می تواند بخوابد؟اگر جنب در شب ماه رمضان بداند که اگر بخوابد، تا صبح بیدار نمی

 مکارم(.)حضرت امام ، امام خامنه ای ، آیت اهلل  بل از غسل کردن، خوابیدن جایز نیستق -
 سیستانی(.اهللست )آیتبنا بر احتیاط واجب قبل از غسل کردن، خوابیدن جایز نی -

 حکم روزهب. 

 2اش چه حکمی دارد؟شود چنانچه بخوابد و خواب بماند، روزهاگر جنب در شب ماه رمضان بداند که اگر بخوابد، تا صبح بیدار نمی

 امام خامنه ای(. ،شود )حضرت امام اش باطل شده و قضا و کفاره بر او واجب میروزه -

ند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و روز دیگری را نیز بده نیدت قربدت    باید روزه آن روز را تمام ک -
 .مطلقه روزه بگیرد و کفاره بپردازد )آیت اهلل سیستانی(

 مکارم(. اهللاش اشکال دارد و بنا بر احتیاط واجب، قضا و کفاره هم باید بدهد )آیتروزه -

 مم قبل از اذان صبحبا تصمیم تیشخص جنب خواب ماندن 

کنم تا وقت تنگ شدود آنگداه   سال قبل در سحر ماه رمضان غسل جنابت بر من واجب شد و وقتى بیدار شدم با خود گفتم صبر مى

 ۳کنم ولى خوابم برد و بیدار نشدم تکلیف من چیست؟تیمّم به نیابت از غسل مى

کن قضاى آن روز بر شما واجب است بلى اگر وظیفه شدما تدیمَم   اگرچه بنا داشتید به وظیفه خود در تنگى وقت عمل کنید، ل -
امدام خامنده   ).بوده باشد و تصمیم بر تیمّم هم قبل از فجر داشته باشید لکن خوابتان برده باشد، در خواب اول روزه صحیح است

 (ای

 فاقد الطهورین  
 0تیمم کند نداشته باشد، روزه اش چه حکمی دارد؟اگر فردی قبل از اذان صبح جنب شود، ولی دسترسی به آب یا چیزی که با آن 

روزه اش صحیح است، مگر در مواردی که بقای بر جنابت باعث فساد روزه می شود مانند قضای ماه رمضان که تفصدیل آن   -

                                                 
 11۷و14۳؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س۵۵؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ112۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

؛ سیستانی، توضیح المسائل 11۷و14۳؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س۵۵االمساک عنه، مسئلۀ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب 112۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2
 ؛2442، م1جامع، ج

 . 11۸روزه، س. امام خامنه ای، سایت، احکام ۳

 ؛10. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ0
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 .بیان شد )حضرت امام(

 روزه اش صحیح است )آیت اهلل سیستانی(. -

زه گرفته و سپس قضای آن را هم بگیرد و در غیر آن روزه را به تاخیر به احتیاط واجب در روزه واجب غیر موسع آن روز را رو -
 .بیندازد )آیت اهلل مکارم(

 پنجمین مفطر: بقای بر حیض و نفاس

 پاکی از حیض و نفاس
 1های حائض و نفسا چیست؟حکم روزه

  د(.روزه حائض یا نفسا صحیح نیست هرچند حیض یا نفاس در قسمتی از روز باشد )مراجع عظام تقلی -

 بقای بر حیض و نفاس

 الف. بقای عمدی بر حیض و نفاس

 اش چه حکمی دارد؟اش تیمم است، عمداً تیمم نکند، روزهاگر حائض یا نفسا تا اذان صبح عمداً غسلش را انجام ندهد یا اگر وظیفه

 ۲در روزۀ ماه رمضان: .۱

 (.، امام خامنه ایاش باطل است )حضرت امامروزه -

ز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و روز دیگری را نیز بده نیدت قربدت    باید روزه آن رو -
 .مطلقه روزه بگیرد )آیت اهلل سیستانی(

 مکارم(.اهللبنا بر احتیاط واجب، روزه باطل است )آیت -

 ۳در روزۀ غیر ماه رمضان: .۲

آیدت اهلل   ،سیسدتانی  ، آیدت اهلل ده و غیر آن صحیح است )حضدرت امدام  طل بوروزۀ قضای ماه رمضان بنا بر احتیاط واجب با -
 (.مکارم

 )غیر از نسیان( بقای غیرعمدی بر حیض و نفاسب. 

کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان صبح بفهمد اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ

 0اش چه حکمی دارد؟ه است، روزهکه پیش از اذان پاک شد

 (. حتیاط واجب صحیح نیست )حضرت امامروزه صحیح است؛ مگر در قضای ماه مبارک رمضان که در وسعت وقت، بنابر ا -

                                                 
 ؛ ۷روزه، م ؛ امام خامنه ای، سایت،11۳1، فصل رابع، شرئط صحت صوم و وجوبه، م1وم؛ الرابع، ج. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحۀ الص1

، الثامن؛ امام 0۸؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، ذیل مسئلۀ244۷؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئلۀ11۳۸و11۳۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2
 .۸۵4و رساله نماز، م .24۵و 240و 14۷احکام روزه، س سایت، خامنه ای،

 سایت آیت اهلل مکارم:؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن.11۳۸و11۳۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸0۵&mid=2۵11۸1 
 

 1044/42/11.سواالت سامانه جامع  احکام بانوان؛ امام خامنه ای، 11۳1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45845&mid=259181
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 )امام خامنه ای( آن را بجا آورد. یروزه کند و بعد از رمضان هم قضا یتتا قبل از اذان ظهر ن یدواجب با یاطبنابر احت -

 (.آیت اهلل مکارم سیستانی، آیت اهلل تفاوتی بین اقسام روزه نیست ) روزه صحیح است و -

اگر خانمی قبل از اذان صبح از خون حیض پاک شده ولی وارسی انجام نداده و بعد از اذان صبح متوجه شده پاک است، تکلیف 

 ۱روزه اش چیست؟

 .)امام خامنه ای( .است بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل -

 قبل از اذان صبح یر صورت شک در پاکحکم روزه زن د

 ۲؟یردروزه بگ یدبا یابعد از آن پاک شده؛ آ یاداند قبل از اذان پاک بوده  یپاک شده، اما نم ینداگر زن بعد از اذان صبح بب 

ه، بعد از اذان پداک شدد   یاو نفاس شود و شک کند که قبل از اذان صبح پاک بوده  یضاز ح یهر گاه در طول روز متوجه پاک -
 )آیت اهلل مکارم( که پاک نبوده و روزه اش باطل است. یدبگو یدبا

 کردن غسل سبب فراموشبقای بر حیض و نفاس بهج. 

 ۳هایی که گرفته است، چیست؟بعد از یک یا چند روز یادش بیاید، حکم روزه اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و

 .سیستانی(آیت اهلل ، امام خامنه ای، یست )حضرت امامبین اقسام روزه ن روزه صحیح است و تفاوتی -

 .جز روزۀ ماه رمضان که بنا بر احتیاط واجب، باطل است )آیت اهلل مکارم(روزه صحیح است؛ به -

 تأخیر عمدی غسل حیض و نفاس و انجام تیمم در تنگی وقت
 0و تیمم کند، روزۀ آن روزش چه حکمی دارد؟ اگر زنی که از حیض یا نفاس پاک شده است، عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود

 مکارم(. آیت اهلل سیستانی ، آیت اهلل)حضرت امام،  همۀ اقسام روزه صحیح است -

 الطهورین فاقد
 ۵اگر زن از حیض و نفاس پاک شود اما دسترسی به آب یا چیزی که با آن تیمم کند نداشته باشد، روزه اش چه حکمی دارد؟

 (.آیت اهلل سیستانی)حضرت امام،  ستهمۀ انواع روزه صحیح ا -

به احتیاط واجب در روزه واجب غیر موسع آن روز را روزه گرفته و سپس قضای آن را هم بگیرد و در غیر آن، روزه را به تاخیر  -
 .بیندازد )آیت اهلل مکارم(

 خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه
واسدطۀ اسدتعمال آن، عدادت    رد، قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و بهاگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگی

                                                 
 ؛  1۳1۵/4۳/24تاریخ استفتاء:     11۳1۸4اء خصوصی، شماره استفتاء: . امام خامنه ای، استفت1

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸0۵&mid=2۵11۸۳ 

 و سایت آیت اهلل مکارم: ۸۵۳رساله نماز و روزه امام خامنه ای، م .1101؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵4لوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ. العروه ا۳

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸0۵&mid=2۵1114 

 ، الثامن.0۸. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، ذیل مسئلۀ0

 ؛ ؛10. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45845&mid=259183
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45845&mid=259190


۷1 

 

 1اش چه حکمی دارد؟نشود، روزه

اش صحیح است، و اگر خدون ببیندد و   اگر ضرر قابل توجهی ندارد، خوردن قرص اشکالی ندارد و در صورت ندیدن خون روزه -
آیدت اهلل  مکدارم،  آیدت اهلل  )حضرت امام، امدام خامنده ای،    دشرایط حیض را نداشته باشد استحاضه است که احکام آن ذکر ش

 (.یسیستان

 حیض شدن زن در بین روز 
 حکم روزه زنی که در بین روز حیض شود، چیست؟

 :2قبل از غروب آفتاب

 .اگر بین روز هرچند لحظاتی قبل از غروب آفتاب حیض شود، روزه باطل است )مراجع عظام تقلید( -
 :۳بعداز غروب آفتاب

 .ل است )حضرت امام و امام خامنه ای(زه باطرو -

 سیستانی(آیت اهلل روزه به احتیاط واجب باطل است ) -
 .مکارم(آیت اهلل روزه صحیح است ) -

 روزۀ مستحاضه
 زن مستحاضه با چه شروطی صحیح است؟ روزۀ

 اش صحیح باشد:زن مستحاضه باید اعمالی را انجام بدهد تا روزه

 4 خون: از آمدن کردنالف. جلوگیری

 کند. )حضرت امام( یریآمدن خون جلوگ یروناز ب تواندیکه م یاست که به مقدارواجب آن  یاطاحت -
 اهلل مکارم( یتآ یستانیاهلل س یتآامام خامنه ای، . )یستتحفظ واجب ن -

 ۵وضو: ب. دربارۀ غسل و

 . در استحاضۀ قلیله:1 

 (.1گرفتن وضو شرط صحت روزه نیست )مراجع عظام تقلید -

                                                 
؛ سیستانی، ۳۵۵0، س۳حضرت امام، استفتائات ده جلدی، ج ؛140؛ مکارم، احکام بانوان، م1۳10/42/۳1تاریخ استفتاء:     ۵010۸۸ :شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 1

 ؛۷0تفرقات، احکام تحدید النسل، م، م1منهاج الصالحین، ج

 1و احکام روزه، م ۵۸، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج۷۳۵و م 1104، م1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، شرایط صحت صوم، الرابع؛ توضیح المسائل مراجع، ج2

یت، استفتائات، غسل واجب، عادت ماهانه، احکام زن حائض؛ امام خامنه ای، شماره استفتاء: ؛ مکارم، سا11۳1، م1؛ وسیله النجاه، ج۷۳۵و م 1104، م1. توضیح المسائل مراجع، ج۳
 1۳10/40/4۷، تاریخ استفتاء:  ۵۵۵۵۸۸

زه  سوال شماره سواالت سامانه جامع  رو. سایت ادمین امام خامنه ای، 01۷، ذیل م 200، ص1المسائل مراجع، جتوضیح؛ 1، م2۷۳، فصل فی االستحاضه، ص1الوثقی، ج، عروه0
 و سایت آیت اهلل مکارم: )مسئول استفتاءات( ییمحمد رضا، ۵0۸۵2۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸0۵&mid=2۵11۸۷ 

؛ 110۳و01۸نه، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀو کتاب الصوم، فصل فی ما یجب االمساک ع 12. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی االغسال، فصل فی االستحاضه، مسئلۀ۵
 ؛ 1۳1۵/40/1۳تاریخ استفتاء:     1۷۵۳۳1خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=541488


۷2 

 

 . در استحاضۀ متوسطه و کثیره:2

هایی را که برای نمازهای روزش واجب است، انجام دهد و همچنین بنا بر احتیاط واجب، باید غسل نمداز مغدرب و   باید غسل -
 خواهد فردای آن را روزه بگیرد نیز به جا آورد )حضرت امام، امام خامنه ای(.عشای شبی را که می

ه. استحاضۀ قلیله که غسل ندارد؛ ولی زنی که استحاضۀ کثیره است، باید غسل نماز مغدرب و  استحاضه، یا قلیله است یا کثیر -
هایی را که بدرای نمازهدای   خواهد فردای آن را روزه بگیرد، به جا آورد و همچنین بنابر احتیاط واجب غسلعشای شبی که می

 مکارم(. اهللروزش واجب است )آیت
 سیستانی(.آیت اهلل انجام غسل، شرط صحت روزه نیست ) -

 بیتبستن به خدا و پیامبر و اهلششمین مفطر: دروغ

 نوع دروغ
 2کند؟ چه نوع دروغی روزه را باطل می

 :و ائمه الف. نسبت دروغ به خدا و پیامبر اکرم

 کند )حضرت امام(.روزه را باطل می -
 سیستانی(. ، آیت اهللمکارم  ، آیت اهلل امام خامنه ایکند )بنا به احتیاط واجب روزه را باطل می -

 ها:و سایر پیامبران و جانشینان آن ب. نسبت دروغ به حضرت زهرا

 (مکارمآیت اهلل کند )حضرت امام، امام خامنه ای، بنا بر احتیاط واجب، روزه را باطل می -

 سیستانی(. اهللگیرد )آیتشود و احتیاط مستحب است که یک روز دیگر نیز روزه باش باطل نمیمعصیت کرده است؛ ولی روزه -

 قصد دروغ نداشته است؛ ولی در واقع دروغ بوده

 ۳اش صحیح است؟کذب است، آیا روزه بودن، خبری را نقل کند که در واقعاعتقاد راستاگر به

 اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.بله، روزه -

 قصد دروغ داشته است؛ ولی در واقع دروغ نبوده
 0اش صحیح است؟بودن، خبری را بگوید؛ ولی بعد بفهمد صادق بوده است، آیا روزهاعتقاد کذباگر به

 اش صحیح است )حضرت امام(.روزه -

اش اشکال دارد و بنا بر احتیاط الزم، روزه را تمدام کدرده و قضدا کندد     کند، روزهدانسته است این کار روزه را باطل میاگر می -
 مکارم(. اهلل ، آیتسیستانیآیت اهلل امام خامنه ای، )

                                                                                                                                                                        
 ، 1. این مساله طبق نظر اکثر مراجع عظام تقلید اقتباس از آدرس ذکر شده می باشد. حضرت امام، تحریر الوسیله، فصل فی االستحاضه، م1

روزه،  ؛ امام خامنه ای، سایت،111، مسئلۀ۳1؛ راهنمای فتاوا، ص11؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فیما یجب االمساک، بخش الخامس و مسئلۀ1۵11یح المسائل مراجع، مسئلۀ. توض2
 ؛14، درس1و رساله آموزشی، ج 10۵و100س

 ؛ ، مورد الرابع؛1۵1۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 .11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا ؛1۵11مراجع، مسئلۀ . توضیح المسائل0



۷۳ 

 

 خبر تصدیق و تکذیب
 1در تصدیق خبر دروغ و تکذیب خبر صحیح، حکم روزۀ شخص چگونه است؟

 شود )حضرت امام(.اش باطل میروزه -

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی و  ، آیت اهلل امام خامنه ایشود )اش باطل میبنا بر احتیاط واجب، روزه -

 نقل حدیث

 بودن آن را نداند یا راست دار دروغنقل حدیثی که روزه

 2روزه اش چه حکمی دارد؟و آن را نقل کند، بودن حدیثی را نداند،  بودن یا راست دار دروغاگر شخص روزه

 (.حضرت امام شود )اش باطل نمیروزه -

 .(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی به احتیاط واجب باطل می شود ) -

   بودن آن را نداند یا راست دار دروغنقل حدیثی که روزه کیفیت

  ۳بودن حدیثی را نداند، آیا جایز است آن را نقل کند؟بودن یا راست دار دروغاگر شخص روزه

 حضرت امام() واجب باید از کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر در آن نوشته نقل نماید احتیاط -

مستحب آن اسدت کده    یاطکه دروغ است، اشکال ندارد، هر چند احت داندنمی انسان و است آمده ها که در کتاب یاتینقل روا -
 )امام خامنه ای( آنها را با نسبتِ به آن کتاب، نقل کند.

اگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت او ندارد و نمی داند راست است یا دروغ نقل کند، بنابراحتیاط واجب باید به نحو نقل  -
 .(آیت اهلل سیستانی) علیهم السالم مستقیماً نسبت ندهدر و ائمّه بگوید و آن را به پیامب

هرگاه بخواهد خبرى را نقل کند که از راست یا دروغ بودن آن اطّالعى ندارد، باید از کسى که آن خبر را گفته، یا از کتابى که  -
)صلى  تاب چنان نوشته شده است که پیامبرگوید و یا در فالن ک در آن نوشته شده نقل نماید، مثالً بگوید: فالن راوى چنین مى

 .اهلل علیه وآله( فرمود )آیت اهلل مکارم(

 روزه ینکساء در ح یفشر یثحکم خواندن حد

روزه خواندده شدود، بدراى     ینعبداللّه بحرانى است، معتبر است؟ اگر در ح یخکساء، که منقول از عوالم العلوم ش یفشر یثحد یاآ
 0روزه اشکال دارد؟

و اهل سنّت نقل شده است؛ ولدى مفصّدل و    یعهمشهوره است، البتّه اجمال آن بطور متواتر در کتب ش یثور از احادمزب یثحد -
آن را با سند خود، از جابر « عوالم»در کتاب « عبداللّه بحرانى یخش»آمده است و مرحوم  یعهمشهور آن تنها در بعضى از کتب ش

بزرگان مورد  یانسند در م ینالسالم( نقل کرده است؛ و چون بعضى از رجال ا یهابن عبداهلل انصارى، از حضرت فاطمه زهرا)عل

                                                 
 ؛ 111، اقتباس از مسئلۀ۳2؛ امام خامنه ای، راهنمای فتاوا، ص21؛؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فیما یجب االمساک، مسئلۀ1141. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛ 20صوم، فیما یجب االمساک، مسئلۀتاب ال.  العروه الوثقی، ک2

 .1044امام خامنه ای ، جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه ؛ 124، مسئلۀ۳1؛ ؛ راهنمای فتاوا، ص1۵1۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 . سایت آیت اهلل مکارم: 0
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸1۸&mid=2۵۸۷۷1 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45818&mid=258779


۷0 

 

 . )آیت اهلل مکارم(صورت روزه باطل نمى شود یناست که به قصد رجاء خوانده شود، و در ا ینگفتگو است بهتر ا

 خواندن قرآن غلط

 1کند، جایز است در حال روزه قرآن بخواند؟تباه تلفظ میخواند یا بعضی کلمات قرآن کریم را اشکه قرآن کریم را غلط میآیا کسی

خواندن موجب تغییر معنا شود و آن معنای غلط را بخواهد به خدا و رسول نسبت دهد، حرام اسدت و موجدب بطدالن    اگر غلط -
 شود )حضرت امام، امام خامنه ای(.روزه می

خوانددن   حفدظ  صورت روخوانی یا ازه باشد، قرآن بخواند و دراینرا داشت 2آنکه قصد حکایت از قرآن مُنزَلتواند بدونبلی، می -
 سیستانی(.آیت اهلل شود )قرآن، هرچند بعضی کلمات را اشتباه بگوید، موجب بطالن روزه نمی

 .یت اهلل مکارم()آ هرگاه قرآن را عمدا غلط بخواند و آن را به عنوان کالم خدا به خدا نسبت دهد روزه او باطل می شود -

 مین مفطر: رساندن عمدی غبار به حلقهفت

 نوع غبار
 ۳دار عمداً گرد و غباری را به حلقش برساند، روزه او چه حکمی دارد؟اگر شخص روزه

 الف. غبار غلیظ است:

 شود )حضرت امام(.اش باطل میروزه -

 سیستانی(. ، آیت اهلل امام خامنه ایشود )اش باطل میبنا بر احتیاط واجب روزه -
 مکارم(. اهللشود )آیتاش باطل میصورت روزهصحیح است؛ مگر آنکه در حلق به گل تبدیل شود و فرو رود. درایناش روزه -

 ب. غبار غلیظ نیست:

 (سیستانی،آیت اهلل روزه اش صحیح است )حضرت امام و امام خامنه ای  -
 .مکارم( اهللشود )آیتاش باطل میروزه صورتاش صحیح است؛ مگر آنکه در حلق به گل تبدیل شود و فرو رود. دراینروزه -

 مشقت شدید در جلوگیری از رسیدن غبار به حلق
اگر جلوگیری از رسیدن غبار به حلق برای روزه دار مشقت شدید داشته باشد )مانند گرد و غباری که دراثر وزش باد یا طوفان پدیدد  

 0روزه اش چیست؟آید و پرهیز از آن معموالً سختی بسیار زیاد دارد(، حکم می

 .بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود )حضرت امام( -

 .سیستانی(آیت اهلل روزه اش صحیح است ) -

                                                 
شماره  و 1۳11/4۳/11تاریخ استفتاء:     ۷۷0121 :شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتائات خصوصی، ۵44؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، م1۸، سؤال۳41، ص1. استفتائات امام، ج1

 ؛ مکارم، سایت، استفتائات، روزه، مبطالت، دروغ بستن به خدا و پیغمبر؛  ؛1۳12/40/21تاریخ استفتاء:     ۳۵1۵14 :استفتاء

 .شده ازطرف خداوند متعال بر پیامبرش. قرآن نازل2

احکام روزه، مفطرات،  ؛ امام خامنه ای، سایت،1140مورد السادس؛ وسیلۀ النجاۀ، مسئلۀ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فی ما یجب االمساک،  114۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 ؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، صوم، مفطرات، الثامن؛ 10۸رساندن غبار غلیظ به حلق و س

ج الصالحین، کتاب الصوم، مفطرات، السادس؛ مکارم، استفتائات سایت، احکام ، کتاب الصوم، القول فی ما یجب االمساک عنه، الثامن؛ سیستانی، منها1.  حضرت امام، تحریر الوسیله، ج0
 ؛1۳11/4۳/11، تاریخ استفتاء:  ۷۷11۳1روزه،  مبطالت، رساندن غبار غلیظ به حلق؛ امام خامنه ای، استفتاء: 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=774121
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=359590
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در صورتی که در حلق روی هم انباشته و تبدیل به گل نشود روزه صحیح است؛ در غیر اینصورت نیز اگدر بتواندد بوسدیله ای     -
 .ید این کار را انجام دهد )آیت اهلل مکارم(مانند ماسک از ورود گرد و غبار جلوگیری کند با

 باشد به اختالف فتاوا توجه شود. نکته: اگر غبار غیر غلیظ

 مشاغلی که گرد و غبار دارد
 کسی که شغلش سر و کار داشتن با غبار غلیظ است، نسبت به روزه :

 آیا می تواند در ماه رمضان سر کار برود )در فرض اجبار و غیر اجبار(؟ -1

 گر غبار غلیظ از حلق پایین برود حکم روزه چیست؟ا -2

 1در صورت بطالن حکم امساک و قضا و کفاره چیست؟ -۳

اگر قصدش انجام مفطر نیست و مراقبت کند غبار از حلق فرو نرود، چنانچه بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح اسدت )امدام    -
  .خامنه ای(

 دود سیگار و دخانیات
 ۳و2کند؟و و سایر انواع دخانیات روزه را باطل میآیا دود سیگار و تنباک

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  ، آیت اهللبنا بر احتیاط واجب، پرهیز کند )حضرت امام و امام خامنه ای  -

 دود ماشین و مانند آن
 0کند؟آیا رساندن عمدی دود غیردخانیات، مثل دود ماشین یا آتش، روزه را باطل می

 .(ای حضرت امام و امام خامنهروزه اش صحیح است ) -
 .مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهللاگر دود غلیظ باشد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود ) -

 بخار آب
 ۵کند؟آیا رفتن به حمام و سونا و مانند آن، روزه را باطل می

 ه ای و آیات عظام سیستانی، شبیری(.نیست )حضرت امام و امام خامن بخار آب چه رقیق باشد و چه غلیظ، مبطل روزه -

 (.آیت اهلل مکارمبنا بر احتیاط واجب، از بخار آب غلیظ پرهیز شود ) -
 ا فرو دهد، روزه اش باطل می شود.نکته: شایان ذکر است اگر بخار در دهان به آب تبدیل شود و شخص آن را عمد

 ودننبها براثر مواظبفرورفتن غبار یا دود یا بخار یا مانند این
 1اش چه حکمی دارد؟روزه ها وارد حلقش بشود،دار مواظبت نکند و غبار و مانند ایناگر روزه

                                                 
 1۳11/4۳/11،   تاریخ استفتاء:  ۷۷11۳1. امام خامنه ای، شماره استفتاء: 1

 خواری جایز نیست؛ اگرچه شخص عذر داشته باشد.روزه . توجه: تظاهر به2

  1۵4و  101؛ ؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س114۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

؛ امام 21۵، س۳م، استفتائات جدید، ج، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، الثامن؛ سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الصوم، مفطرات، السادس؛ مکار1. تحریر الوسیله، ج0
 1۳11/4۳/11، تاریخ استفتاء: ۷۷1۸۸۷خامنه ای، استفتاء: 

 ؛1۳10/40/41تاریخ استفتاء:     ۵۵01۸۵؛ امام خامنه ای، شماره استفتاء: 114۵. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی المفطرات، السادس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
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 مکارم(. ، آیت اهللسیستانی ، آیت اهللاش صحیح است )حضرت امام رسد، روزهاگر گمان داشته باشد که به حلق نمی -

 عطر و ادکلن
 2چه حکمی دارد؟دار بو برای روزهاستعمال عطر یا بوکردن گیاهان خوش

 بو: الف. گیاهان خوش

 خصوص نرگس، کراهت دارد )مراجع عظام تقلید(.ها بهبوکردن آن -
 ب. عطر:

دار مانعی ندارد و چنانچده بدوی عطدر خیلدی      برای روزه عطر خوشبو شدن با مشک برای روزه دار مکروه است ولی استعمال -
 .)حضرت امام( غلیظ است که به حلق می رسد، بهتر است استشمام نشود

 .دار مستحب است )امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم( برای روزه عطر استعمال -
 .(آیت اهلل سیستانیاشکال ندارد ) -

 سالبوتامبول )داروی تنگی نف (
ب بطالن روزه رساند، موجصورت گاز یا پودر به ریۀ میآیا داروی سالبوتامبول و افشردۀ مبتالیان به آسم )تنگی نفس( که دارو را به 

 ۳است؟

 .(آیت اهلل سیستانیمکارم، آیت اهلل )حضرت امام، امام خامنه ای،  داروی مذکور اشکالی ندارد -

 تنف  مصنوعى  
 0کند؟آیا تنفس مصنوعى با دستگاه روزه را باطل مى 

 مکارم(.آیت اهلل ستانی، سیآیت اهلل شود )حضرت امام، امام خامنه ای، بطالن روزه نمى  موجبتنفس مصنوعى با دستگاه   -

 هشتمین مفطر: فروبردن سر در آب
 ۵کند؟آیا زیر آب بردن تمام سر در استخر و مانند آن، روزه را باطل می

 مکارم(. ، آیت اهللکننده است )حضرت امام، امام خامنه ای بنا بر احتیاط باطل -

 (.بیری، ایت اهلل شسیستانی اهللمبطل نیست؛ ولی کراهت شدید دارد )آیت -

                                                                                                                                                                        
لنجاۀ، ؛ ؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک، الثامن ؛ تحریر الوسیله، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک، الثامن ؛ وسیلۀ ا1141مراجع، مسئلۀ. توضیح المسائل 1

 1140کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک، الثامن، م

احکام روزه،  ؛؛ امام خامنه ای، سایت،24۳2؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م11۵۷وضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یکره للصائم، السادس؛ ت2
 ؛ مکارم، استفتائات سایت، احکام روزه، کارهایی که بر روزه دار مکروه است، حکم استفاده از عطر؛ 1۷2س

 ،11۸1؛ آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 1۳14؛ مکارم، توضیح المسائل، م1۸1روزه، س ه ای، سایت،؛ امام خامن ۷و 1، احکام روزه س 1. حضرت امام، استفتائات،ج ۳

 ؛ ؛0؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک، اقتباس از م1۸۵روزه، س . امام خامنه ای، سایت،0

و رساله آموزشی،  1۵۸و1۵۷و1۵1و1۵۵و1۵0و1۵۳الصوم، فصل فیما یجب االمساک، السابع؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س ؛ العروه الوثقی، کتاب114۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
 ؛14، درس 1ج
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 غواصی
 غواصی با کاله و مانند آن در زیر آب، برای روزه چه حکمی دارد؟

 1 ای قرار دهد و زیر آب کند:الف: اگر سر را در محفظه

 (.آیت اهلل سیستانی مکارم، آیت اهلل اشکال ندارد )حضرت امام،  -
ط واجب، قضای آن الزم است )امام خامنده  اش محل اشکال است و بنا بر احتیااگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحت روزه -

 ای(.
 2 ب:اگر سر را به چیزی آغشته کند یا با چیزی بپوشاند که به سر چسبیده است:

 (.آیت اهلل مکارمشود )حضرت امام، امام خامنه ای، بنا به احتیاط واجب، روزه باطل می -

 اشکال ندارد )آیت اهلل سیستانی(. -

 قفروبردن تمام سر در غیر آب مطل
 ۳کند؟های مضاف، روزه را باطل میآیا فروبردن تمام سر در غیر آب مطلق از سایر مایعات و آب

امدام خامنده   ، های مضاف اشکال ندارد؛ ولی در گالب، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست )آیات عظام امامآب در سایر مایعات و -
 (.ای

 (.آیت اهلل سیستانیاشکال ندارد ) -
 مکارم(. اهللجب، اشکال دارد )آیتبنا بر احتیاط وا -

 قصد غسلفروبردن سر در آب به
 0دار در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟قصد غسل برای شخص روزهفروبردن تمام سر در زیر آب به

غسل و روزه به احتیاط واجب باطل است مگر اینکه توبه کند و در زمان خروج از آب نیت غسدل داشدته باشدد، کده در ایدن       -
 .صورت فقط غسل صحیح است )حضرت امام(

 سیستانی(.اهلل غسل و روزه، هر دو صحیح است )آیت -

 .)آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط واجب هم روزه را باید قضا کند و هم غسل را دوباره انجام دهد -

 کردن نهمین مفطر: اماله

 شیاف مایعاستعمال 
 1کند؟آیا شیاف مایع روزه را باطل می

                                                 
ات جامعه الزهراء، نماز و روزه، ، استفتائ11، درس1، و رساله آموزشی، ج114؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، اقتباس س۳1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی المفطرات، السابع، مسئلۀ1

 ؛۷0؛  و استفتائات جامعه الزهراء، نماز و روزه، ص۷0ص

 ؛1۳44؛ توضیح المسائل، م114؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س۳1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی المفطرات، السابع، مسئلۀ2

 .1۵1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۸۳حین، مسئلۀ؛ سیستانی، منهاج الصال1112. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، روزه، ما 0۳؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یجب االمساک، م112؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س111۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
 ؛ 1۵یجب االمساک عنه، م
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 )مراجع عظام تقلید(. روی ناچاری و برای معالجه باشد کردن با چیز روان روزه را باطل می کند هر چند از اماله -

 استعمال شیاف جامد

 2تواند در روز، شیاف جامد استعمال کند؟دار میآیا روزه

ای تغذیه است، خودداری کردن است، مثل شیاف تریاک یا برهایی که برای کیفاحتیاط واجب این است که از استعمال شیاف -
 کند )حضرت امام(.

 (.آیت اهلل سیستانیشیاف جامد اشکال ندارد )امام خامنه ای،  -

 مکارم(.اهللهایی که برای تغذیه است، خودداری کند )آیتاحتیاط واجب این است که از استعمال شیاف -

 استعمال شیاف مشکوک بین جامد یا مایع

 ۳زه، شیافی استعمال کند که شک دارد جامد است یا مایع؟تواند در حال رودار میآیا روزه

 ای و مایع است، اشکال ندارد؛ وگرنه احتیاط واجب اجتناب کند )حضرت امام(.اگر مشکوک بین جامد معالجه -
 مکارم(.آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل اشکال ندارد ) -

 استعمال شیاف روغنی
شدود، آیدا   هاى زنان وجود دارد )شیافهاى روغنى( که در داخل بدن گذاشدته مدى  داروهاى مخصوصى براى معالجه بعضى از بیمارى

 شود؟استفاده از آن موجب بطالن روزه مى

 0رساند )امام خامنه ای(استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمى -

 کردن آب در قبل یا دبرداخل
 ۵کند؟ا باطل میکردن آب در قبل یا دبر برای تنظیف یا مداوا روزه رآیا داخل

 ر:بُدُ

آیدت اهلل   امدام خامنده ای،   اماله با مایعات چنانچه به دبر داخل شود ولی به جوف نرسدد روزه صدحیح اسدت )حضدرت امدام،      -
 .مکارم(آیت اهلل سیستانی، 

 ل:بُقُ

 .داخل کردن مایعات یا جامدات در قبل اشکالی ندارد.)آیت اهلل سیستانی( -

 .ند و یا مشکوک باشد اشکالی ندارد )ایت اهلل مکارم(چنانچه صدق احتقان به مایع نک -

                                                                                                                                                                        
 ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی ما یجب االمساک، التاسع؛11۳؛ ؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، م110۵ع، مسئلۀ. توضیح المسائل مراج1

 ؛؛11۵، التاسع؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س11؛ ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، ذیل مسئلۀ110۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

 .1۸لعروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئلۀ. ا۳

 .110.  امام خامنه ای، سایت، روزه، س0

، ؛ سیستانی، مسائل منتخبه، صوم۳4/4۳/1۵، تاریخ 11۸۳۷1؛ التاسع؛ امام خامنه ای، استفتائات خصوصی، کد1۷.  العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، مسئله۵
 ؛114۸22141مفطرات، العاشر من المفطرات؛ ایت اهلل مکارم، استفتاء خصوصی، کد 
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 کردندهمین مفطر: قِی
 1کند؟کردن روزه را باطل میآیا قی

اختیار قی شود و اگر سهواً یا بیباطل می اشواسطۀ مرض و مانند آن ناچار باشد، روزهکردن عمدی باشد، اگرچه بهچنانچه قی -
 ام تقلید(.شود )مراجع عظاش باطل نمیکند، روزه

 خوردن غذایی در شب که سبب قی در روز می شود
 2اش صحیح است؟کند، آیا روزهاختیار قی میواسطۀ خوردن آن، در روز بیداند بهدار در شب چیزی بخورد که میاگر روزه

 (.)حضرت امام احتیاط واجب این است که روزۀ آن روز را قضا کند -

 مکارم(.، آیت اهلل  یسیستانآیت اهلل ) اش صحیح استروزه -

 زدنآروغ

 علم به باال آمدن غذا در هنگام آروغ زدن

 ۳زدن جایز است؟آید، آیا آروغزدن چیزی از گلو بیرون میواسطۀ آروغاگر یقین داشته باشد که به

 .)حضرت امام( اگر صدق قی کند یا دومرتبه فرو رود، جایز نیست -

 مکارم(.آیت اهلل  )امام خامنه ای، اشد، اشکال نداردنباید آروغ بزند؛ ولی اگر یقین نداشته ب -
کردن ای باشد که به آن قیگونهکردن نمی گویند، بنا بر احتیاط واجب، اجتناب شود و اگر بهای باشد که به آن قیگونهاگر به -

 سیستانی(. اهللگویند، نباید آروغ بزند )آیت

 باال آمدن بدون اختیار غذا در هنگام آروغ زدن

 0اش چیست؟اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید، وظیفهدار آروغ بزند و بدوناگر شخص روزه

 اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(.اختیار فرو رود، روزهباید آن را بیرون بریزد و چنانچه بی -

 حکم امساک با بطالن روزه
 ۵ت، آیا امساک در ادامه روز الزم است یا خیر؟ در ماه مبارک رمضان و مواردی که فرد روزه خود را باطل کرده اس

 .شخصی که مکلف به روزه است اگر عمدا یا جهال روزه را باطل کند  باید در باقیمانده روز، امساک کند )امام خامنه ای( -
 .)آیت اهلل سیستانی( الزم است وگاهى مبتنى بر احتیاط واجب است -

ز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری کنند و بر غیر اینها واجدب  بر حائض، مریض و مسافر واجب نیست تا آخر رو -

                                                 
 ؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، العاشر؛111؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، م1101. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛.110۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ۷0؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، م144۸، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11۵1مراجع، مسئلۀ . توضیح المسائل۳
 11؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، صوم، مبطالت، العاشر، م1۳10/42/10تاریخ استفتاء:     ۵۳11۸4شماره استفتاء: 

 ؛11؛ العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فیما یجب االمساک عنه، م۳۳4و11۷و۸1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س11۵2لمسائل مراجع، مسئلۀ. توضیح ا0

 ؛ 1۳401040۷۵؛ آیت اهلل مکارم، کد : 24۷10۷ ؛ آیت اهلل سیستانی، کد : 40/1۵/ 10در   1۷۵114.استفتاء خصوصی: امام خامنه ای، کد: ۵
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 .)آیت اهلل مکارم( است

 

 احکام روزۀ قضام: فصل پنج

 کدام واجب نیستکه قضا و کفاره هیچجایی
 کسانی قضا و کفاره ندارد؟شدۀ چههای فوتروزه

 1 ای که تمام روز دیوانه باشد )مراجع عظام تقلید(. دیوانه1

 2)مراجع عظام تقلید( . بیهوشی که تمام روز بیهوش باشد2

 ۳. کافری که تمام روز در کفر خود باقی باشد )مراجع عظام تقلید(۳

 0)مراجع عظام تقلید( های ایام کودکیلغ درخصوص روزه. نابا0

 1ید()مراجع عظام تقل بمیرد ۵که مریض است، اگر در همان ماه رمضان. حائض یا نفسا یا کسی۵

علت مریضی نگرفته و مریضی او تا ماه رمضان سال بعد طول کشدیده اسدت. البتده در ایدن صدورت      ها را به. مریضی که روزه1

 ۷)مراجع عظام تقلید( پرداخت یک مد طعام واجب است

 که در قطب و مانند آن هستندنماز و روزۀ کسانی
اش درخصدوص  سال در آنجا روز و شش ماه از سال شب است، وظیفده  کند که برای مثال، شش ماه ازکه در جایی زندگی میکسی

                                                 
تداریخ      124۳۵1؛ عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم و فصل فی احکام القضاء؛ امدام خامنده ای، اسدتفتاء خصوصدی، شدماره اسدتفتاء:       1110ح المسائل مراجع، مسئلۀ. توضی1

   1۳10/14/2۸استفتاء: 

 .21۷احکام روزه، م نه ای ، سایت،؛ امام خام1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم و فصل فی احکام القضاء، قبل از مسئلۀ2

 ؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء؛ 111۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 نکته: از امام خامنه ای نظری یافت نشد.

 ، شرایط وجوب روزه۵۸. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس0

 «جاآوردن روزه بمیرد، بازهم قضا واجب نیست.اگر بعد از ماه رمضان قبل از تمکن از به»اند: آیت اهلل سیستانی  در ادامه فرموده .۵

 ؛1401؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ1۷42؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ12. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1

 1۷4۷؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۳؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ2۷0روزه، س یت،؛ امام خامنه ای، سا۷
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 1هایش چیست؟نماز و روزه

در تمام سال که در قطب یک روز و یک شب بیشتر نیست، بعید نیست فقط هفده رکعت نماز واجب باشد و روزه هم در آنجا  -
عی هم زمانی است که شب به نیمۀ خودش شب شرساقط است و وقت نماز ظهر زمانی است که روز به نصف خود برسد و نیمه

 برسد )حضرت امام(.

است  یطوالن یلیاگر روز خ یکند ول یتو روزه همان افق محل سکونت خود را رعا یومیه یدر مورد اوقات نمازها یدمکلف با -
 خامنه ای()امام  شود. یآن الزم م یاست، روزه ساقط است و قضا یدهمراه با مشقت شد یاو  یدو تمکن از روزه ندار

ترین مکانِ دارای شب و روز به آنجا را داشدته باشدد، ولدو شدب یدا      درخصوص نماز بنا بر احتیاط واجب، باید مالحظۀ نزدیک -
روزش خیلی کوتاه مثالً یک ساعت باشد و براساس اوقات شرعی آنجا نماز بخواند؛ ولی درخصوص روزه واجب است که یدا در  

رود که بتواند در آنجا روزه بگیرد یا اینکه بعد از ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که شهر دیگری ب ماه مبارک رمضان به
 سیستانی(. اهللجای روزه، باید فدیه بدهد)آیتتواند و از هر دو عاجز است، بهها را انجام دهد و اگر نمیبتواند در آنجا قضای روزه

ت دارد، انتخاب کند و طبق اوقات آن بلد عمل کند و جایز است دوازده ساعت باید هرکدام از بالد متوسطۀ متعارفه را که دوس -
 مکارم(. اهللرا روز و دوازده ساعت را شب قرار دهد و طبق آن عمل کند )آیت

 های طوالنی دارندکه روزها یا شبنماز و روزۀ کسانی

ساعت یدا بدرعکس باشدد،     1ساعت و شبش  2۳روزش اگر مکلف در شهری ساکن باشد که روز یا شبش طوالنی باشد مانند اینکه 

 2اش چیست؟درخصوص نماز و روزه وظیفه

گدرفتن براثدر   مکلف باید دربارۀ اوقات نمازهاى یومیه و روزه، همان افق محل سکونت خدود را رعایدت کندد؛ ولدى اگدر روزه      -
 امام خامنه ای(.بودن روز، غیرمقدور یا حرجى باشد، اداى آن ساقط و قضاى آن واجب است )طوالنى

در صورت تمکن اداء روزه واجب است، و در غیر این صورت ادا ساقط است وبعد از ماه مبارک رمضان در صورت تمکن قضای  -
 .)آیت اهلل سیستانی( آن را بجا آورد و اال برای هر روز فدیه بدهد

ساعت ( بایدد روزه خدود را مطدابق منداطق      1۸در مورد روزه مناطقی که روز یا شب آنها خارج از متعارف است )مثالً بیش از  -
معتدله در آن زمان بجا بیاورد مثال همان زمان را در تهران یا قاهره در نظر بگیرد که طدول شدب و روز چقددر اسدت زیدرا آن      

در مناطق طلوع و غروب و نصف النهار دارند سپس با افق خود آن را تطبیق کند؛ و به تعبیدر دیگدر اگدر در آن فصدل از سدال      
ساعت روزه می گیرند به این معنا که از طلوع فجر آنجا شروع  10ساعت است، آنها هم  10منطقه معتدله مورد نظر، طول روز 

ساعت است، باید از طلوع فجدر   12ساعت روزه می گیرد و در زمستان که روزهای منطقه معتدله مورد نظر مثال  10می کند و 
 د )مطابق مثال باال( البته اگر به جا آوردن روزه کامل برای آنها مشقت ندارد مقدم اسدت ساعت روزه بگیر 12آنجا شروع کند و 

 .)آیت اهلل مکارم(

                                                 
 .۵م، چندد مسداله مسدتحدثه    21۳۵؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ذیدل م ۵۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، المستحدثات، مسئلۀ14. عروۀ الوثقی، فصل فی طرق ثبوت الهالل، مسئلۀ1

 .1۳1۷/4۵/24، تاریخ: ۸11۷14سواالت سامانه جامع  نماز  سوال شماره سایت ادمین امام خامنه ای، 

م ؛ ؛ مکارم، سایت، روزه، احکدا ۸۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، المستحدثات، مسئلۀ۳۵۷ای، اجوبۀ االستفتائات، سؤال؛ سیدعلی خامنه0۳1، ص1خمینی، ج. توضیح المسائل، محشی امام2

 .؛http://yon.ir/kX1r۷ وقت امساک و افطار،

http://yon.ir/kX6r7؛
http://yon.ir/kX6r7؛
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 تحقیق در اینکه صبح شده و بعد فهمیده صبح بودهانجام مفطر با تحقیق یا بدون
اً معلدوم شدود صدبح بدوده اسدت،      حال، مفطری را انجام دهد و بعداگر شخصی در ماه رمضان شک کند که صبح شده یا نه و بااین

 1اش چه حکمی دارد؟روزه

 خوردن سحری بدون تحقیق
 :ه یا نه، مفطر را انجام داده استاینکه خودش تحقیق کند صبح شداگر بدون

 قادر به تحقیق بوده:الف( 

 باید قضای آن روز را بگیرد و کفاره ندارد. ) مراجع عظام تقلید( -

 عاجز از تحقیق بوده:ب( 

 .مکارم(آیت اهلل )حضرت امام،  احتیاط واجب قضا کندبنابر  -
 .سیستانی(آیت اهلل ) باید قضای آن روز را بگیرد -

 خوردن سحری بعد از تحقیق
 اگر بعد از اینکه خودش تحقیق کرده، مفطر را انجام داده است:

 شک به صبح شدن دارد: الف.

 سیستانی(. ، آیت اهلل قضا واجب نیست )حضرت امام -

 مکارم(.آیت اهلل ب است )قضا واج -

 گمان به طلوع فجر دارد : ب.

 سیستانی(.اهللاحتیاط مستحب قضا کند )حضرت امام و آیت -

 (.آیت اهلل  مکارمقضا بر او واجب است ) -

 گمان به بقاء شب دارد: ج.

 سیستانی(. ، آیت اهللقضا واجب نیست )آیات عظام حضرت امام  -

 اعتقاد به بقاء شب دارد: د.

 (.آیت اهلل مکارمسیستانی،  ، آیت اهلل جب نیست )حضرت امام، امام خامنه ای قضا وا -

                                                 
 121س ؛ امام خامنه ای، سایت، راهنمای فتداوا، ۵1۷؛  سیستانی، المسائل المنتخبه، مسئلۀ11۸۸. عروۀ الوثقی، فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفاره؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

، الرابدع، سیسدتانی، منهداج    12؛ تحریر الوسیله، کتاب صوم، القول فی مایترتب علی االفطار، یجب القضدا دون الکفداره، م  10، درس1؛ و رساله آموزشی، ج۷۸حکام روزه، سا و سایت،
 ؛24۵1، م1، الرابع؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج142۳الصالحین، م
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 تحقیق در ماه رمضان و غیر ماه رمضان
 1آیا آثار و احکام تحقیق نسبت به صبح شدن، اختصاص به روزه ماه رمضان دارد یا شامل روزه های غیر ماه رمضان نیز می شود؟

و شامل روزه های دیگر نمی شود و چنانچه در روزه غیر ماه رمضان بعدد از طلدوع    تحقیق اختصاص به روزه ماه رمضان دارد -
 .فجر مبطالت روزه را مرتکب شده باشد، روزه باطل است هرچند تحقیق کرده باشد )حضرت امام(

 .مکارم( ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل تحقیق شامل روزه غیر ماه رمضان هم می شود ) -

 منظور از تحقیق
 ز تحقیق چیست؟مقصود ا

 ۲ الف: نگاه کردن به افق:
 .)مراجع عظام تقلید( ق تحقیق محسوب می شودنگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صاد -

 ۳ب: اعتماد به ساعت و مانند آن:
 (.امام خامنه ایاگر با نظر به ساعت اطمینان به بقای شب داشته، روزه اش صحیح است ) -
  انند آن کافی نیست و حکم نگاه کردن به افق را ندارد )آیت اهلل سیستانی(.تحقیق بوسیله ساعت یا رادیو و م -

 .قیق محسوب می شود )آیت اهلل مکارم(اگر ساعت سالم باشد یا درصورتی که معموال درست کار می کرده است، تح -

 شک در طلوع فجر
 4یا بیاشامد، یا خیر؟اگر انسان نسبت به طلوع فجر شک داشته باشد آیا بدون تحقیق می تواند بخورد 

خوردن و آشامیدن جایز است ولی اگر بعد متوجه شود که بعد از طلوع فجر چیزی خورده باید قضای آن روز را بگیرد )مراجدع   -
 .عظام تقلید(

 واسطۀ تاریکی در هوای صافافطار به
 ۵اش چیست؟ه است، حکم روزهواسطۀ تاریکی هوا افطار کند و بعد معلوم شود که مغرب نبوداگر شخص در هوای صاف به

 الف. یقین داشته که مغرب شده است:
 ندارد )مراجع عظام تقلید( باید قضای آن روز را به جا آورد و کفاره -

                                                 
، 142۳، مواردی که قضا واجب است و کفاره ندارد؛ سیستانی منهداج الصدالحین، م  12ضاء، الرابع؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الصوم، م. عروه الوثقی، کتاب الصوم، موارد وجوب الق1

 https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo =21&lid=4&catid=0۵۸00&mid=2۵11۵۷الرابع؛ مکارم، سایت، 

 ، مواردی که قضا واجب است.  10؛ عروه الوثقی، کتاب الصوم، موارد وجوب القضا، الرابع؛ امام خامنه ای، رساله اموزشی، درس24۵1. سیستانی، توضیح المسائل جامع، م2

سایت،  ؛ مکارم،۷1؛ امام خامنه ای، احکام روزه، س24۵1، م1. سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۳

https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=4&typeinfo=21&catid=0۵۸00 

 ؛210؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، م2و1؛  عروه الوثقی، کتاب الصوم، موارد وجوب القضا، م1۳. حضرت امام، تحریر الوسیله، موارد یجب القضا، م0

، مواردی کده قضدا واجدب    10؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس11۸۸اء دون الکفاره، الثامن؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. عروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی موارد الوجوب القض۵
 است؛ ؛

https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo
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 ب. شک یا ظن داشته که مغرب شده است:

 (.آیت اهلل مکارمسیستانی،  آیت اهلل باید هم قضای آن روز را به جا آورد و هم کفاره بدهد )حضرت امام، -

 واسطۀ تاریکی در هوای ابریفطار بها
واسطۀ تاریکی هوا، یقین یا گمان پیدا کند که مغرب شده است و افطار کند و بعد معلوم شود که مغرب اگر شخص در هوای ابری به

 1اش چیست؟نبوده است، حکم روزه

 قضا الزم نیست )حضرت امام، امام خامنه ای(. -
شدن شب افطار کند و بعد معلوم شود که مغرب نبدوده  اعتقاد داخلواسطۀ تاریکی هوا، بهچنانچه در هوای ابری و مانند آن به -

است، بنا بر احتیاط واجب روزۀ آن روز را باید قضا کند و کفاره ندارد؛ ولی اگر قطع به دخول شب نداشته و افطار کرده است، بنا 
 سیستانی(.  اهللبر احتیاط واجب، کفاره هم باید بدهد )آیت

 .االحوط لوال االقوی قضا الزم است. )آیت اهلل مکارم( -

 

 اعتماد به گفتۀ دیگران

 نسبت به طلوع فجر:
اش گفتۀ او چیزی بخورد و بعد معلوم شود صدبح بدوده اسدت، حکدم روزه    اگر کسی بگوید که صبح نشده است و انسان با اعتماد به

 چیست؟

 2.(سیستانی آیت اهللحضرت امام، باید قضای آن روز را به جا آورد و کفاره ندارد ) -

 ۳. )آیت اهلل مکارم(است و قضا ندارد یبوده و کاف یقباشد تحق یآن فرد انسان موثق اگرالبته  الزم استدر این فرض نیز ضا ق -

 نسبت به مغرب شرعی:
اش چده  وده اسدت، روزه گفتۀ شخصی که گفتۀ او شرعاً برایش حجت است، افطار کند و بعد معلوم شود کده مغدرب نبد   اگر انسان به

 0حکمی دارد؟

 باید قضای آن روز را به جا آورد و کفاره واجب نیست )مراجع عظام تقلید(. -

                                                 
م خامنده ای، سدایت، احکدام    ؛ ؛ امدا 11۸۸، الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسدئلۀ 142۳، مسئلۀ1سیستانی، منهاج الصالحین، ج \. عروۀ الوثقی، فی موارد وجوب القضاء، مورد الثامن؛ 1

 ؛21۳روزه، س

 ؛ عروۀ الوثقی، فی موارد وجوب القضاء، مورد الخامس؛111۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2
 . سایت آیت اهلل مکارم: ۳

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸2۸&mid=2۵۸۸۷۸ 
 

 ؛ ؛212؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س11۸۸. عروۀ الوثقی، فی موارد وجوب القضاء، مورد السابع؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45828&mid=258878
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 سبب تقیهافطار به
 1اش چیست؟افطار کند، حکم روزه اگر کسی ازجهت تقیه

ها مفطر نباشد یا طبق مذهب آنها قبل از دهد، ازنظر فقه آنهدف تقیه انجام میاگر تقیه از مخالفین باشد و مفطری را که به -
هدف تقیه افطدار  به الشک طبق موازین خودشان عید اعالم کنند و شخصهای سنی در روز یومذهاب حمره افطار کند یا مفتی

خص صحیح است و در غیر این سه حالت، کند و بعد هم مشخص نشود در واقع عید بوده است یا نه، در این سه حالت، روزۀ ش
 فقط قضا الزم است )حضرت امام(.

 (.امام خامنه ایاگر از مصادیق تقیه باشد، افطار جایز است؛ ولی روزۀ آن روز، قضا دارد ) -
هدا بندا بدر احتیداط واجدب، قضدا کندد؛ ولدی         اگر مصداق تقیه، خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد، قضا الزم است و در غیر آن -

 سیستانی(. اهللدرهرصورت، کفاره ندارد )آیت

اش صحیح است؛ وگرنه فقط قضا الزم ها منافی روزه نباشد، روزهدهد، ازنظر فقه آنهدف تقیه انجام میاگر مفطری را که به -
 مکارم(. آیت اهللاست )

 علت بیماری و حیض و نفاسافطار به
 اش چیست؟رد، وظیفهسبب بیماری یا حیض و نفاس روزه نگیاگر شخصی به

 2 :شدن ماه رمضان بمیردپیش از تمامالف. 

 )حضرت امام( هایى را که نگرفته، براى او قضا کنند، اگرچه مستحبّ است. الزم نیست روزه -

 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم ،)امام خامنه ای هایى را که نگرفته براى او قضا کنند.الزم نیست روزه -

اه رمضان سال بعد طول بکشد، قضا واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد )مراجع عظدام  ب. مرض او تا م

 ۳ تقلید(.

ج. بعد از ماه رمضان مرض او برطرف شده است؛ ولی عذر دیگری مثل سفر پیدا کند که نتواند تدا مداه رمضدان جدیدد، قضدای      

 0هایی را که نگرفته است، به جا آورد:روزه

 یگدری بالفاصله عدذر د  یاش برطرف شود ول یماریو پس از ماه رمضان ب یردروزه ماه رمضان را نگ یماریر انسان بر اثر باگ -
 . )امام خامنه ای(یردبعد بگ یآن روزه ها را در سال ها یقضا یدبا یرد،روزه را بگ یکند و نتواند تا ماه رمضان بعد قضا یداپ

قیدر بدهدد )آیدت اهلل    ، قضا کند و بنا بر احتیاط واجب، برای هر روز یک مد طعام نیدز بده ف  هایی را که نگرفته استباید روزه -
 (.سیستانی

هایی را که نگرفته است، قضا کند و نیز بنا بر احتیاط واجب، برای هر روز یک مد طعام هدم بده   باید بنا بر احتیاط واجب، روزه -

                                                 
؛ ؛ امدام خامنده ای، اسدتفتاء    144۵و فصل فدی کفدارۀ الصدوم؛ منهداج الصدالحین، مسدئلۀ       11۸۸؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2. عروۀ الوثقی، فصل فی اعتبار العمد و االختیار، مسئلۀ1

 ؛240۸، م1؛ ؛ الخامس؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1۳10/40/41تاریخ استفتاء:     ۵۵0۷۳۳خصوصی، شماره استفتاء: 

آیدت اهلل   ،11از طدرف دفتدر معظدم لده در سدال       یاخدتالف فتداو   یجزوه ارسال ی،؛ امام خامنه ا 1۷42؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ12. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ2
 .10۳2، آیت اهلل مکارم ، توضیح المسائل م24۳۳سیستانی، توضیح المسائل جامع، م

 2۷0ت، احکام روزه، م؛ امام خامنه ای، سای1۷4۳؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۳. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۳

 .12۵، سایت ادمین، رساله نماز و روزه امام خامنه ای، م1۷40؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۳. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ0
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 مکارم(. اهللفقیر بدهد )آیت
هدایی را کده نگرفتده    مضان مرض او برطرف شود و تا ماه رمضان جدید، عمداً قضای روزه را نگیرد، باید روزهد. اگر بعد از ماه ر

 1)مراجع عظام تقلید( .است، قضا کند و همچنین برای هر روز یک مد طعام نیز به فقیر بدهد

 علت عذری غیر از بیماری و حیض و نفاس مثل سفرافطار به
 اش چیست؟ر از بیماری و حیض و نفاس روزه نگیرد، وظیفهسبب عذری غیاگر شخصی به

 2شدن ماه رمضان بمیرد:الف. پیش از تمام

 (مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل)حضرت امام، امام خامنه ای،  ۳قضا بر ولی میت واجب است. -
مثل مریضی پیدا کند که نتواند تا ماه  ب. اگر عذر او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد یا عذر او برطرف شود؛ ولی عذر دیگری

 0هایی را که نگرفته است، به جا آورد:رمضان جدید، قضای روزه

 (.۵)حضرت امام، امام خامنه ای .هایی را که نگرفته است، قضا کندباید روزه -

بده فقیدر بدهدد )آیدت اهلل      هایی را که نگرفته است، قضا کند و بنا بر احتیاط واجب، برای هر روز یک مد طعام نیدز باید روزه -
 (.سیستانی

هایی را که نگرفته است، قضا کند و نیز بنا بر احتیاط واجب، برای هر روز یک مد طعام هدم بده   باید بنا بر احتیاط واجب، روزه -
 مکارم(. اهللفقیر بدهد )آیت

هایی را که نگرفته است، را نگیرد، باید روزه ج. اگر بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان جدید، عمداً قضای روزه

 )مراجع عظام تقلید(.  1قضا کند و برای هر روز، یک مد طعام نیز به فقیر بدهد

 پیدا شدن عذر در تنگی وقت
اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود، و در تنگی وقت هم عذری پیدا کند، که نتواندد روزه را بگیدرد، چده وظیفده ای     

 ۷ارد؟د

 الف: کوتاهی در قضای روزه
آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  امام خامنه ای، )حضرت امام، باید روزه ها را قضا کند، و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد -

                                                 
 ؛ 2۷0زه، س؛ امام خامنه ای، سایت، احکام رو1۷4۵؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ10. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1

 ؛10، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1۷42، توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ11و 12. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ2

 تر در برخی از احکام، اختالفی است که در ادامه مطرح می شود.. این حکم در قضای روزۀ پدر یا مادر درخصوص فرزند بزرگ۳

 ؛2۷۵؛ امام خامنه ای،  سایت، احکام روزه، م1۷40و1۷4۳؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1۳وثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ. عروۀ ال0
 یرمضان گذشته از او ساقط نم یسفر باشد قضا یتکه به خاطر سفر روزه ماه رمضان را نگرفته، اگر تا ماه رمضان سال بعد در وضع ی( کس121مسأله .  ۵

 بدهد. یزن یرمستحب آن است که کفارۀ تاخ یاطبعداً آن را به جا آورد و احت یدشود و با

 ؛2۷1، امام خامنه ای، سایت، روزه، م1۷4۵، توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ10. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1

سیسدتانی،  ، ۳01۷۸0سدواالت سدامانه جدامع  روزه  سدوال شدماره      سایت ادمین امام خامنه ای، ؛ 1۷41، م1توضیح المسائل مراجع، ج ؛10. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۷
 ؛ 24۸1، 1توضیح المسائل جامع، ج
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 .( مکارم

جه شدده اسدت،   نکته: اگر کسی بعد از چند سال متوجه شود روزه چند سال قبلش باطل بوده است ولی او نمی دانسته و تازه متو
 1واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی(کفاره تاخیر بر او 

 ب: تصمیم به گرفتن روزه قضا داشته
اگر فردی بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته روزه های قضای خودش را بگیرد، ولی پیش از قضا کردن در تنگی وقت عدذری  

 2ارد؟پیداکند، که نتواند قضاهای روزه را بگیرد، چه وظیفه ای د

 (۳)حضرت امام به احتیاط واجب باید روزه ها را قضا کند و به احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام بدهد -
حتّی بنابر احتیاط واجب اگر عذر عرفی برای تدأخیر در انجدام    -باید قضاء را بعد از بر طرف شدن عذر بگیرد و نیز الزم است  -

 .آیت اهلل سیستانی() برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد -اشته باشد قضای روزه  تا زمان پدید آمدن عذر جدید د

 . ()آیت اهلل مکارم فقط قضا الزم است -

 وجوب فوری روزۀ قضا
 0آیا گرفتن روزۀ قضا واجب فوری است؟

 ی(.واجب فوری نیست؛ ولی بنا بر احتیاط واجب، تا ماه رمضان جدید تأخیر نیندازد )حضرت امام و امام خامنه ا -

 سیستانی(. رمضان جدید است )آیت اهلل تأخیر تا ماهواجب فوری نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب عدم -

 (.ه رمضان جدید تأخیر نیندازد )آیت اهلل مکارمواجب فوری نیست ولی باید تا ما -

 افطار عمدی روزۀ قضا
 1طل کنیم؟عمداً با ۵توانیمآیا روزۀ قضای ماه رمضانی را که به خودمان مربوط است، می

 الف. وقت روزۀ قضا تنگ نیست:
 تواند )مراجع عظام تقلید(.تواند تا قبل از زوال)اذان ظهر( افطار کند؛ ولی بعد از زوال نمیمی -

 ب. وقت روزۀ قضا تنگ است:
 . قبل از زوال:1

 (.، امام خامنه ای1بنا بر احتیاط واجب، افطار نکند )حضرت امام -

                                                 
 الجواب : ال یجب . اذا علم بعد سنین بطالن صومه فی السنین السابقۀ فهل یجب علیه فدیۀ التأخیر ؟ -۵12 استفتائات نجف: س . 1

؛ حضرت امام، تحریر الوسدیله، صدوم، احکدام روزه    10؛؛ عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ24۸2، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1۷41، م1جع، ج.  توضیح المسائل مرا2
 1قضا، م

 دارند که همان متن تحریر درج شد.  . شایان ذکر است که حضرت امام در توضیح المسائل نسبت به قضاء روزه فتوا دارند ولی در تحریر الوسیله احتیاط واجب۳

 ؛0؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، صوم، روزه قضا، م10، درس 1و رساله آموزشی، ج 2۷۳؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۸. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ0

 مانند آن متعین نشده باشد؛ وگرنه افطار و بازکردن روزه مطلقاً جایز نیست. واسطۀ نذر و. آنچه بیان شد، درصورتی است که انجام روزۀ آن روز بر فرد به۵

؛ حضدرت امدام،   2۷۳و سدایت، احکدام روزه، م   1۳، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشدی، ج 1۸و2۷؛ عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1۷44. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1
 ؛0قضا، متحریر الوسیله، احکام روزه 
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 هلل سیستانی(.بهتر است افطار نکند )آیت ا -

 (.تواند افطار کند )آیت اهلل مکارمنمی -
 )مراجع عظام تقلید(. تواند افطار کندعد از زوال، نمی. ب2

 افطار عمدی روزۀ قضای استیجاری
 ۳باطل کنیم؟ 2توانیم عمداًآیا روزۀ قضای استیجاری را می

 الف. قبل از زوال:
 جایز است )مراجع عظام تقلید(. -

واسطۀ شرط ضمن عقد اجاره و مانند آن متعین شده باشد، افطار جایز نیست؛ مانندد اینکده   روزۀ آن روز بر فرد بهنکته: اگر انجام 

 فردی برای انجام روزۀ قضای متوفی اجیر شود و در ضمن عقد اجاره با او شرط شود روزۀ قضای میت را در روز معیّنی به جا آورد.

 ب. بعد از زوال:
 طل نکند )حضرت امام، امام خامنه ای(.بنا بر احتیاط واجب با -

 (.آیت اهلل مکارمسیستانی، احتیاط مستحب باطل نکند )آیت اهلل  -

 افطار عمدی روزۀ واجب موسع غیر قضای ماه رمضان
 0آیا در روزه واجب موسع غیر از روزه قضای ماه رمضان، می توان عمدا روزه را افطار کرد؟

 .()حضرت امام، آیت اهلل سیستانیچه بعد از زوال جایز است. فطار عمدی روزه چه قبل از زوال و ا -
 .افطار عمدی قبل از زوال جایز است ولی بعد از زوال بنابر احتیاط واجب جایز نیست ) آیت اهلل مکارم( -

 جاآوردن روزۀ قضاترتیب به
 ۵ها چگونه باید باشد؟اگر شخصی از چند ماه رمضان روزۀ قضا دارد، کیفیت قضای روزه

 لف. اگر وقت رمضان آخر تنگ نیست، قضای هرکدام را که بگیرد، مانعی ندارد )مراجع عظام تقلید(.ا

 ب. اگر وقت رمضان آخر تنگ است:

 (، آیت اهلل مکارم، امام خامنه ای1بنا بر احتیاط واجب، اول قضای رمضان آخر را بگیرد )حضرت امام -

                                                                                                                                                                        
 . شایان ذکر است که حضرت امام در توضیح المسائل فتوا دارند ولی در تحریر الوسیله احتیاط واجب دارند که متن تحریر در متن درج شد. 1

بازکردن روزه مطلقاً جایز نیست؛ مثل اینکده فدردی    واسطۀ شرط ضمن عقد اجاره و مانند آن متعین نشده باشد؛ وگرنه افطار و. البته این درصورتی است که انجام روزۀ آن روز بر فرد به2
 برای انجام روزۀ قضای متوفی اجیر شود و در ضمن عقد اجاره با او شرط شود روزۀ قضای میت را در روز معیّنی به جا آورد.

 ؛  1۳10/41/4۸تاریخ استفتاء:  14۵41۵تفتاء خصوصی، شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، اس2۷؛ ؛ عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1۷41. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 ؛2۷. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ0

 سایت آیت اهلل مکارم: ؛1؛ ؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، احکام روزه قضا، م2۷2؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س111۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳4&mid=2۵۸142 
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 سیستانی(.یرد )آیت اهلل ل قضای رمضان آخر را بگبنا بر احتیاط مستحب، او -

که باید قضای رمضان آخر را بگیرد، عمداً نیدت  اند که اگر شخص در جاییتصریح کرده برخی از مراجع مثل حضرت امام نکته:

 2شود.اش صحیح است و فقط کفارۀ تأخیر بر او واجب میغیررمضان آخر را بکند، روزه

 نکردن روزۀ قضامعین
گیرد، قضای کدام رمضان است، حکمش ای را که میبر شخص واجب باشد و در نیت معین نکند روزه اگر قضای روزۀ چند رمضان

 ۳چیست؟

 (.خیر از او ساقط شود )حضرت امام ، آیت اهلل سیستانیشود که کفارۀ تأقضای ماه رمضان سال آخر حساب نمی -

 های قضارعایت مواالت در روزه
 0های قضا الزم است؟های قضا( در روزه آیا رعایت مواالت)پشت سر هم بودن روزه

 .(مستحب است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیالزم نیست روزه های قضا پشت سرهم گرفته شود، بلکه  -

 های قضاندانستن تعداد روزه
 ۵اش چیست؟داند، وظیفههای قضایش را نمیکه تعداد روزهکسی

، آیدت  قضا کند و اضافۀ بر آن، احتیاط مستحب است )حضرت امدام   رد از او فوت شده است،که یقین دا مقداریجایز است به -
 (.اهلل  مکارم، آیت اهلل سیستانی

داند که آیا در روز بیست داند مثالً نمىکسى که چند روز از ماه رمضان را بخاطر عذرى روزه نگرفته، و تعداد آن روزها را نمى -
فته تا روزهایى که از او فوت شده مثالً شش روز باشد یا در روز بیست و ششم رفته کده پدنج روز   و پنجم ماه رمضان به سفر ر

داند که در روز پنجم داند، مثالً مىتواند مقدار کمتر را قضا کند و اما در صورتى که هنگام شروع عذر )مثالً سفر( را مىباشد، مى
برگشته تا پنج روز فوت شده باشد یا شب یازدهم برگشته تا شش روز فوت شده داند که در شب دهم ماه به سفر رفته ولى نمى

 (باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که مقدار بیشتر را قضا کند )امام خامنه ای

 شک در گرفتن روزه قضا
 1خیر تکلیف من چیست؟ام یا ام بوده، کردههایى را که بر عهدهکه اقدام به گرفتن قضاى روزهاگر شک کنم در این

شود، روزه قضدا بگیریدد   اگر یقین به اشتغال قبلى ذمّه خود دارید، واجب است به مقدارى که موجب یقین به انجام تکلیف مى -

                                                                                                                                                                        
 ر متن درج شد. . شایان ذکر است که حضرت امام در رساله و حاشیه عروه فتوا دارند ولی در تحریر احتیاط واجب، که نظر تحریر د1

 .111۸؛ توضیح المسائل مراجع، ذیل مسئلۀ1. تحریر الوسیله، کتاب الصوم فی احکام القضاء، مسئلۀ2

 ؛  1111؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۳

 .۷. عروۀ الوثقی، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ0

، احکام قضدای روزه؛ عدروۀ الدوثقی،    10و رساله آموزشی، درس 2۸۵و2۷1و سایت، احکام روزه، س ۸11؛ امام خامنه ای، اجوبۀ االستفتائات، مسئلۀ111۷ۀ. توضیح المسائل مراجع، مسئل۵
 ؛1فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ

 . 2۸1. سایت، احکام روزه، س1
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 (امام خامنه ای)

 تمکن از گرفتن روزۀ قضاعدم
اش هدا را بده جدا آورد. وظیفده    تواند آنمیها را به جا نیاورده تا اینکه ناتوان شده است و دیگر نشخصی روزۀ قضا داشته است و آن

 1چیست؟

اگر نماز و روزه قضا دارد وامکان انجام آن نباشد در صورتی که پسر دارد بر عهده پسر بزرگ اوست که نماز و روزه او را بعد از  -
ند. همچنین است اگر مرگ انجام دهد لکن اگر می داند پسر بزرگ اشتباه انجام می دهد یا مورد اطمینان نیست، باید وصیت ک

  .امام خامنه ای( حضرت امام ،اصال پسری ندارد که عهده دار این امور شود )
اگر نماز و روزۀ قضا دارد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش بجای او انجام می دهند مثال وصیّت کندد  کده از    -

د و احتمال بدهد کسى بدون آن کده چیدزى بگیدرد آنهدا را انجدام      مال خودش براى آنها اجیر بگیرند بلکه اگر مال نداشته باش
دهد، واجب است وصیّت نماید ولى اگر کسى داشته باشد د مانند پسر بزرگتر د که بداند چنانچه به او اطالع دهد، قضاى نماز مى

 .(آیت اهلل سیستانید )دهد، همین قدر کافى است که به او اطالع دهد و الزم نیست وصیّت کنو روزه او را انجام مى

 -با رعایت آنچه در مساله نماز و روزه استیجارى گفته شدده   -اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت کند  -
 .)آیت اهلل مکارم(

 شدۀ والدینهای فوتروزه

 شدۀ پدر بر پسر بزرگترهای فوتشرایط وجوب روزه
 شود؟در بر پسر بزرگتر او واجب میشدۀ پهای فوتبا چه شروطی روزه

 توضیح اجمالی شرایط

 ها ازروی عذر باشد. . ترک آن1

 . روزه ی فوت شده از روزه هایی باشد که قضای آن، از میت، ساقط نشده باشد.2

 شدۀ پدر مربوط به قضای ماه رمضان باشد.های فوت. روزه۳

 تر هنگام فوت پدر، بالغ و عاقل باشد.. پسر بزرگ0

 تر هنگام فوت پدر ممنوع از ارث نباشد. . پسر بزرگ۵

 اش برای گرفتن اجیر وصیت نکرده باشد.شدههای فوت. پدر درخصوص روزه1

 ها علم داشته باشد یا اینکه دو نفر عادل بگویند کده پددر او ایدن مقددار روزۀ    تر به اشتغال ذمۀ پدر درخصوص روزه. پسر بزرگ۷

 قضاشده دارد.

                                                 
، کتداب وصدیت،   2؛ سیستانی، منهاج الصدالحین، ج 2۷42، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج1سیله، کتاب وصیت، م؛  تحریر الو۳. عروۀ الوثقی، کتاب الوصیه، فصل فی معنی الوصیه، مسئلۀ1

 2۳۳4؛ مکارم، توضیح المسائل، م2۸۷، وصیت، موارد وجوب وصیت و سایت، احکام روزه، س12، درس2؛ امام خامنه ای، ج1۳۳۷م
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 تر معلوم باشد.گ. پسر بزر۸

 ز موارد فوق در ادامه خواهد آمد.نکته: توضیح تفصیلی هر کدام ا

 توضیح تفصیلی شرایط

 ۱.ها ازروی عذر باشد. ترک آن۱

 2اگر پدر روزه خود را عمدا ترک کرده باشد، آیا قضای آن بر پسر بزرگ تر واجب است؟

خداوند متعال ترک کرده باشد بنا بر احتیاط مسدتحب، بدر پسدر    قضا واجب است؛ البته اگر پدر روزه را از روی طغیان بر  -
 تر قضا واجب است )حضرت امام(.بزرگ

 ها واجب نیست.)امام خامنه ای(.ترک کرده باشد، قضای آن اگر براثر طغیان بر خداوند بنابر احتیاط واجب قضا کند؛ و -

 (.قضا واجب نیست )آیت اهلل سیستانی ، آیت اهلل مکارم  -

 ۳ی فوت شده از روزه هایی باشد که قضای آن، از میت، ساقط نشده باشد.  . روزه۲
توانایی  و نکته: توضیح مواردی که قضای روزه ساقط می شود، بیان شد. مانند فرد مریضی که یک سال کامل مریض بوده 

 فتن را به جهت مریضی نداشته است.روزه گر

  4.ضان باشداه رمشدۀ پدر مربوط به قضای مهای فوتروزه. ۳
اگر بر عهده پدر روزۀ واجب دیگری غیرقضای ماه رمضان باشد که مربوط به خودش است، مثل نذر، آیا بر پسر بزرگتدر واجدب   

 ۵است؟

 (تر واجب است )حضرت امام ها نیز بر پسر بزرگقضای آن -

  (.ا بر احتیاط واجب الزم است )آیت اهلل مکارمتر بنها نیز بر پسر بزرگقضای آن -

 سیستانی(.اهللتر واجب نیست )آیتها بر پسر بزرگقضای آن -

 بر پسر بزرگ روزه های استیجاری پدروجوب حکم 

 ۷-1اگر بر عهده پدر روزۀ واجب دیگری باشد که مربوط به خودش نیست، مثل روزه استیجاری، آیا بر پسر بزرگتر واجب است؟

 (1تقلیدقضای آنها بر پسر بزرگ تر واجب نیست )مراجع عظام  -

                                                 
 .۵0۸و ۵0۷؛ امام خامنه ای، اجوبۀ االستفتائات، اقتباس از سؤال11و مسئلۀ. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم فصل فی احکام القضاء، مقدمه 1

 .۵0۸و۵0۷؛ امام خامنه ای، اجوبۀ االستفتائات، سؤال11؛عروۀ الوثقی، کتاب الصوم فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1۳14. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

؛ 1۳0؛ راهنمای فتداوا، مسدئلۀ  1۳14؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1و کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، قبل از مسئلۀ 11لۀ . عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئ۳
 .14۵۸، م1سیستانی، منهاج الصالحین، ج

، احکدام روزه قضدای   10و رساله آموزشدی، درس  ۳40روزه، س ؛ ؛ امام خامنه ای، سایت،1۳14؛ توضیح المسائل مراجع، م21. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ0
 پدر.

 ؛  1۷1۳، م1؛ ؛ توضیح المسائل مراجع، م21. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۵

 11نماز قضا، م؛ تحریر الوسیله، 1۷1۳، ذیل م1؛ توضیح المسائل مراجع، م۷. عروۀ الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی صلوه االستیجار، م1

از فتاوا بدا اسدتفاده از احکدام نمداز قضدای       . شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم نماز و روزه قضای والدین بر پسر بزرگتر تفاوتی ندارد، حکم به وجوب یا عدم وجوب قضا، در برخی۷
 والدین بیان شده است.  
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 حکم وجوب روزه های کفاره پدر بر پسر بزرگ

 2اگر بر عهده پدر کفاره مرتبه یا مخیره ای باشد که یکی از مواردش روزه است، آیا این روزه بر پسر بزرگتر واجب است؟

 الف: کفاره مرتبه

األکبر احتمال قوی فیما إذا تعین على  الولی و هو الولد اگر روزه بر میت متعیّن باشد، بر پسر بزرگتر .... )فی وجوبها على -
 .()حضرت امام المیت الصیام( 

 .روزه بر پسر بزرگتر واجب نیست )آیت اهلل سیستانی( -
 ب: کفاره مخیره :

اگر پسر بزرگ تر متمکن از روزه و اطعام باشد و امکان پرداخت اطعام از ترکه وجود داشته باشد، از ترکه همدان اطعدام    -
گر ترکه تلف شده باشد یا ورثه آن را پرداخت نمی کنند، به احتیاط واجب بر پسدر بزرگتدر روزه واجدب    پرداخت می شود و ا

 .است )حضرت امام، امام خامنه ای(

 .(پسر بزرگتر واجب نیست )آیت اهلل سیستانی روزه بر  -

 4- ۳غ و عاقل باشدتر هنگام فوت پدر، بال. پسر بزرگ4
 1- ۵ابالغ یا مجنون باش، آیا روزه پدر بر پسر بزرگتر واجب است:اگر پسر بزرگ تر هنگام فوت پدر، ن

تر موقع مرگ پدر، حمل در شکم مادر باشد، بدازهم  هرگاه بالغ یا عاقل شود، قضا بر او واجب است؛ حتی اگر پسر بزرگ -
، فدوت کندد، وجدوب قضدای     های پدر را به جا آورد؛ اما اگر قبل از اینکه بالغ یا عاقدل شدود  وقتی بالغ شد، باید قضای روزه

  .(شود )حضرت امام و آیت اهلل مکارممنتقل نمیتر بعد از او نیز شود و بر پسر بزرگهای پدر ساقط میروزه

 .(ی هرگاه بالغ یا عاقل شود، قضا بر او واجب است )امام خامنه ا -

 سیستانی(. اهللبالغ یا عاقل شوند )آیت کهها واجب نیست؛ اگرچهقضا برآن -

 ۸- ۷ از ارث نباشد تر هنگام فوت پدر ممنوعپسر بزرگ .۵
 14-1اگر پسر بزرگتر از ارث پدر ممنوع باشد، آیا روزه پدر بر پسر بزرگتر واجب است؟

                                                                                                                                                                        
 . از امام خامنه ای مطلبی در این زمینه یافت نشد. 1

 .۳۷1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س۷۸0، کتاب الکفارات، م۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2۵خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الکفارات، القول فی احکام الکفارات، م. 2

   ۳40منه ای، سایت، احکام روزه، س؛ امام خا11و کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ 0. عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، مسئلۀ۳

از فتاوا بدا اسدتفاده از احکدام نمداز قضدای       . شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم نماز و روزه قضای والدین بر پسر بزرگتر تفاوتی ندارد، حکم به وجوب یا عدم وجوب قضا، در برخی0
 والدین بیان شده است.  

 ۳40؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س11و کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ 0قضاء الولی، مسئلۀ . عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی۵

م نمداز قضدای   از فتاوا بدا اسدتفاده از احکدا    . شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم نماز و روزه قضای والدین بر پسر بزرگتر تفاوتی ندارد، حکم به وجوب یا عدم وجوب قضا، در برخی1
 والدین بیان شده است.  

 ۳40؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1. عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، مسئلۀ۷

از فتاوا بدا اسدتفاده از احکدام نمداز قضدای       . شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم نماز و روزه قضای والدین بر پسر بزرگتر تفاوتی ندارد، حکم به وجوب یا عدم وجوب قضا، در برخی۸
 والدین بیان شده است.  

 ۳40؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1. عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، مسئلۀ1

ب یا عدم وجوب قضا، در برخی از فتاوا با اسدتفاده از احکدام نمداز قضدای     . شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم نماز و روزه قضای والدین بر پسر بزرگتر تفاوتی ندارد، حکم به وجو14
 والدین بیان شده است.  



1۳ 

 

 قضا واجب است )حضرت امام، امام خامنه ای(. -

 .بنابر احتیاط واجب قضا واجب است )آیت اهلل مکارم( -

 (.قضا واجب نیست )آیت اهلل سیستانی -

 ۱ اش برای گرفتن اجیر وصیت نکرده باشد.شدههای فوتپدر درخصوص روزه. ۶
 2توسط اجیر، از پسر بزرگ ساقط می شود؟ آیا وجوب گرفتن روزه های قضای پدر با وصیت کردن پدر به گرفتن روزه

ها را به جا آنر دوباره تتر چیزی نیست؛ وگرنه واجب است پسر بزرگها را صحیح به جا آورد، بر پسر بزرگاگر اجیر روزه -
   .(۳مکارم، آیت اهلل  امام خامنه ای آورد )حضرت امام ،

 سیستانی(. اهللتر چیزی نیست )آیتاگر وصیت نافذ باشد، مطلقاً بر پسر بزرگ -

  4.ها علم داشته باشدتر به اشتغال ذمۀ پدر درخصوص روزه. پسر بزرگ۷
 .قضاشده دارد ۀمقدار روز یناو اکه پدر  ینددو نفر عادل بگو ینکها یا... 

 ۵اگر پدر هنگام مرگش بگوید این مقدار روزۀ قضا دارم، آیا بر عهده پسر بزرگتر واجب می شود:

 (.تر واجب است )حضرت امامرگبنا بر احتیاط واجب، بازهم بر پسر بز -

 مکارم(. ت اهللتر واجب است )آیبر پسر بزرگ -
 سیستانی(.گوید )آیت اهلل راست می ؛ مگر مطمئن باشد که پدرششودتر چیزی واجب نمیبر پسر بزرگ -

 حکم شک در مشغول الذمه بودن پدر به روزه

  1تر شک داشته باشد که پدرش روزۀ قضا داشته یا نه، چه تکلیفی دارد؟اگر پسر بزرگ

 (.مآیت اهلل مکارسیستانی،  ضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهللچیزی بر او واجب نیست )ح -

 حکم شک در تعداد روزه های قضای پدر

 ۷تر علم به روزه قضا پدر داشته باشد اما در تعداد آن شک داشته باشد، چه تکلیفی دارد؟اگر پسر بزرگ

 .(و امام خامنه ای ، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمحداقل یقینی را انجام دهد، کافی است )حضرت امام  -

 ر و شک در انجامعلم به اصل قضا داشتن پد 

                                                 
 .1۳10؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ121۳؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ20. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1

، ۸۵۳۷40؛ امدام خامنده ای، شدماره اسدتفتاء:     1۳10؛ توضیح المسائل مراجع، مسدئلۀ 121۳؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ20ضاء، مسئلۀ. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام الق2
 1۳1۷/41/40تاریخ استفتاء: 

های ؛ مگر در حج. بنابراین اگر کسی بخواهد در عبادتهای دیگر ازطرف اموات، خالی از اشکال نیست. شایان ذکر است طبق نظر آیت اهلل مکارم اجیرگرفتن برای قضای نماز و عبادت۳
جداآوردن نمداز و روزۀ قضدا و همچندین نمداز و روزۀ مسدتحبی       صورت تبرعی؛ اما بهدهد، بهصورت هدیه باشد و عملی که اجیر انجام میپردازد، بهدیگر اجیر بگیرد، وجهی را که می

 مکارم(.اهللیتگرفتن اجرت، اشکالی ندارد )آقصد قربت و بدونبه

 .2۵. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ0

 .2۵. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۵

 ، نماز قضای پدر و مادر۵0؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس2۳؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ1۳11. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ۳44؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س2۳. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۷
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  1تر بداند که پدرش روزۀ قضا داشته است؛ ولی شک دارد که به جا آورده یا نه، چه تکلیفی دارد؟اگر پسر بزرگ

  (و امام خامنه ای  2باید قضا کند )حضرت امام -

 (.سیستانی اط واجب، باید قضا کند )آیت اهللبنابر احتی -
ت میت به قدری فاصله داشته باشد که نگرفتن روزه قضا توسط میدت  قضا واجب است مگر اینکه زمان فوت روزه با فو -

مستلزم سهل انگاری در امر روزه قضا است که در این صورت از باب اینکه فعل او )تأخیر( حمل بر صحت می شدود، قضدا   
 .واجب نیست )آیت اهلل مکارم(

 ۳تر معلوم باشد.. پسر بزرگ۸
 0کسی است؟تر چهز پسر بزرگدر بحث نماز و روزۀ قضای پدر ، منظور ا

تر از خودش داشدته ولدی قبدل از    ترین پسر ازلحاظ تولد در هنگام فوت پدر است؛ هرچند برادرهایی بزرگمنظور بزرگ -
 (.آیت اهلل مکارمسیستانی،  آیت اهلل ،حضرت امام و امام خامنه ایاند )فوت پدر همۀ آنها فوت کرده

 معلوم نبودن پسر بزرگ

تر کدام فرد است یعنی تاریخ تولد پسرها درست روشن نباشد ، روزه های قضای پدر بدر عهدده   شد پسر بزرگاگر مشخص نبا

 ۵چه کسی است؟

 .(آیت اهلل مکارمسیستانی، حضرت امام و آیت اهلل کدام از پسرها واجب نیست )قضای روزۀ پدر بر هیچ -

 شدۀ مادر بر پسر بزرگترهای فوتوجوب روزه
 1ترش واجب است؟ای مادر نیز با شروطی که گذشت، بر پسر بزرگهای قضآیا روزه

 (.و آیت اهلل سیستانیخیر، الزم نیست )حضرت امام  -
 بلی، بنا بر احتیاط واجب، الزم است )امام خامنه ای(. -

 (.واجب است )آیت اهلل مکارمبلی،  -

 ترهای پدر توسط غیرپسر بزرگجاآوردن روزهبه
هدای  طور صحیح به جا آورد، آیدا روزه های پدر را بههای پدر اجیر بگیرد یا کسی تبرعاً اجیر بشود و روزهتر برای روزهاگر پسر بزرگ

 ۷شود؟تر ساقط میپدر از گردن پسر بزرگ

                                                 
 211؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۳12. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ه متن بر اساس العروه الوثقی تنظیم شد. . شایان ذکر است حضرت امام در توضیح المسائل، احتیاط واجب دارند ک2

 1۳1۳؛ توضیح المسائل مراجع، اقتباس از م۸. عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، اقباس از مسئلۀ۳

 .21۸و21۷و21۳؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۷. عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، مسئلۀ0

 ؛1۳1۳. توضیح المسائل مراجع، م۸ثقی، کتاب الصالۀ، فصل فی قضاء الولی، مسئلۀ. عروۀ الو۵

و  1؛ عروۀ الوثقی، کتاب الصالۀ، فصدل فدی قضداء الدولی، مسدئلۀ     14۵۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلۀ۵02؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال 1۷12و1۳14. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1
 ؛  11القضاء، مسئلۀ کتاب الصوم، فصل فی احکام

 .22و21. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ۷



1۵ 

 

 (.1مکارمآیت اهلل  سیستانی، ت امام و آیت اهلل شود )حضربله، ساقط می -

 های پدرجای گرفتن روزهگرم طعام به ۷۵۷پرداخت 
گرم طعام به فقیر بدهد و دیگر خدودش یدا    ۷۵4تواند بابت هر روز روزۀ قضاشدۀ پدر که بر او واجب شده است، تر میر بزرگآیا پس

 2ها را نگیرند؟اجیر آن روزه

 نمی تواند. )مشهور( -

 اهللند )آیدت بله، جایز است؛ هرچند از مال میت این کار را بکند. البته درخصوص پرداخت از مال میت بایدد ورثده راضدی باشد     -
 سیستانی(.

 

 کفارۀ روزه و روزۀ کفاره: فصل ششم
 شروط وجوب کفاره

 ۳شود؟کفارۀ روزه با چه شروطی واجب می

فاره مدی شدود )مراجدع عظدام     مفطراتی که کفاره دارند، چنانچه عمدی و اختیاری و از روی علم انجام شوند، موجب وجوب ک -
 تقلید(.

 وجوب کفاره بر جاهل به مفطریت
 ۵و0کند، آیا کفاره دارد؟واسطۀ ندانستن مسئله، عمداً کاری انجام دهد که روزه را باطل میشخص به راگ

 فقط جاهل مقصر بنا بر احتیاط واجب، باید کفاره بدهد )حضرت امام(. -

                                                 
های های دیگر ازطرف اموات، خالی از اشکال نیست؛ مگر در حج. بنابراین اگر کسی بخواهد در عبادت. شایان ذکر است طبق نظر آیت اهلل مکارم اجیرگرفتن برای قضای نماز و عبادت1

جداآوردن نمداز و روزۀ قضدا و همچندین نمداز و روزۀ مسدتحبی       صورت تبرعی؛ اما بهدهد، بهصورت هدیه باشد و عملی که اجیر انجام میپردازد، بهیرد، وجهی را که میدیگر اجیر بگ
 مکارم(.اهللگرفتن اجرت، اشکالی ندارد )آیتقصد قربت و بدونبه

 .11ۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی احکام القضاء، مسئلۀ؛ عرو2410. سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئلۀ2

 ۳1۸؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، م11۵۸، م1. عروۀ الوثقی، فصل فی کفارۀ الصوم، مقدمه؛ توضیح المسائل مراجع، ج۳

 شود یا خیر، در فصل چهارم، مفطرات روزه، گذشت.اش باطل می. دربارۀ اینکه آیا روزه0

و اسدتفتائات جدیدد،    1۳11؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ 240۵؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م11۵1وثقی، فصل فی کفارۀ الصوم، مقدمه؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. عروۀ ال۵
 ۳24و احکام روزه، م 1۳2، مسئلۀ۷۵؛ امام خامنه ای، راهنمای فتاوا، ص21۷، س1ج
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 مکارم(.، آیت اهلل  امام خامنه ایکفاره ندارد؛ چه جاهل قاصر باشد، چه جاهل مقصر ) -

داده است، کفاره بر او بندابر احتیداط الزم،   ام انجام مفطر تردید داشته و احتمال مفطر بودن آن را میجاهل مقصّر که در هنگ -
 اهللشود )آیتشود اما جاهل قاصر یا جاهل مقصّر که در هنگام انجام مفطر تردید نداشته باشد، کفّاره بر او واجب نمیواجب می
 سیستانی(

 اه علم به حرمت آن چیزوجوب کفاره بر جاهل به مفطریت همر
کند و درحال روزه مرتکب داند که این کار روزه را باطل مینفسه حرام است، مثل استمناکردن، ولی نمیاگر شخص بداند کارش فی

  1شود؟این کار شود، آیا کفاره واجب می

معتقدد باشدد کده انجدام آن کدار      بنا بر احتیاط واجب، کفاره دارد؛ چه شخص جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصر باشد و اگر  -
 (.حضرت امامبخاطر روزه حرام است ولی مفطر نمی باشد، بنابر فتوا کفاره دارد. )

 .(امام خامنه ایبنا بر احتیاط واجب کفّاره دارد ) -
شود )آیدت  داده است، کفّاره بر او واجب نمیکند و احتمال مفطر بودن آن را نمیاگر عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی -

 اهلل سیستانی(.

 .کفاره ندارد  )آیت اهلل مکارم( -

 دارهای کفارهروزه
 2شود؟هایی موجب ثبوت کفاره میکردن چه روزهباطل
 . روزه ماه رمضان1
اهلل . روزه قضای ماه رمضان هرگاه بعد از زوال افطار نماید اما افطار روزه قضای ماه رمضان قبل از زوال کفاره ندارد بجز آیدت  2

شبیری که می فرمایند کسى که قضاى روزۀ ماه رمضان را گرفته، اگر از شب نیت روزه کرده و پیش از ظهر عمداً کارى که روزه را 
 کند انجام دهد، باید کفاره بدهد.باطل مى

 . روزه نذر یا عهد یا قسم معین )این کفاره مربوط به حنث نذر یا عهد یا قسم می باشد(۳
 (۳ف با توضیحاتی که در کتاب اعتکاف آمده است. )مراجع عظام تقلید. روزه اعتکا0

 یا روزه استیجاری کفاره ندارد.  نکته: باطل کردن روزه های دیگر مثل قضای ماه رمضان قبل از زوال

 دارمفطرات کفاره
 0شود؟شدن شروط وجوب کفاره(، موجب ثبوت کفاره مییک از مفطرات )با جمععمدی کدام ارتکاب

 :پاسخ اجمالی

                                                 
و رسداله آموزشدی،    ۷12؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س1044؛ عروۀ الوثقی، فصل فی کفارۀ الصوم، مقدمه؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ11۵۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛240۷، وجوب کفاره؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م12، درس1ج

 ؛  1. عروۀ الوثقی، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ2

 ، مطلب به صورت پراکنده و در مسائل مختلف بیان شده است.. از امام خامنه ای ۳

، 12و  14؛ امدام خامنده ای، رسداله آموزشدی، درس    2400، م1؛ سیسدتانی، توضدیح المسدائل جدامع، ج    1۳11؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ11۵۸، مساله 1. توضیح المسائل مراجع، ج 0
 صل فی کفارۀ الصوم، مقدمهمفطرات  و وجوب کفاره و موارد آن؛ عروۀ الوثقی، ف
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 مکارم( ، آیت اهللبه فتوا یا احتیاط واجب ارتکاب عمدی تمام مفطرات کفاره دارد. )امام خامنه ای  -

 .به فتوا یا احتیاط واجب ارتکاب عمدی تمام مفطرات به جز قی کردن کفاره دارد )حضرت امام( -

 .رد و سایر مبطالت کفاره ندارد )آیت اهلل سیستانی(، کفّاره دا1خوردن و آشامیدن و جماع و استمناء و باقی ماندن بر جنابت -

 :پاسخ تفصیلی

 .قی کردن کفاره ندارد و اماله و سر زیر آب بردن بنابر احتیاط واجب و بقیه مفطرات بنابر فتوا کفاره دارد )حضرت امام( -

ندن غبار غلدیظ بده حلدق، بندابر     فروبردن سر در زیر آب و کذب بر خداوند متعال و پیامبران و معصومین علیهم السالم و رسا -
  .احتیاط واجب و بقیه مفطرات بنابر فتوا کفاره دارد )امام خامنه ای(

، کفّاره دارد و سایر مبطالت کفاره ندارد هر چند عمددا مرتکدب   2خوردن و آشامیدن و جماع و استمناء و باقی ماندن بر جنابت -
 شده باشد )آیت اهلل سیستانی(.

و کذب بر خداوند متعال و پیامبران و معصومین علیهم السالم و بقاء بر جنابت ، بنابر احتیاط واجدب و   فروبردن سر در زیر آب -
 .اهلل مکارم( تیآبقیه مفطرات بنابر فتوا کفاره دارد )

 خالصۀ نظرهای مراجع عظام تقلید دربارۀ وجوب کفاره برای برخی از مفطرات

 کردن عمدی:. قی۱

 مکارم(.ت اهلل آی ، ۳یامام خامنه اکفاره دارد ) -

 ( 0سیستانی)حضرت امام ؛ آیت اهلل  کفاره ندارد -

 . فروبردن عمدی سر در آب:۲

 (.ضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل مکارمبنا بر احتیاط واجب، کفاره دارد )ح -
 آیت اهلل سیستانی(مبطل روزه نیست و کفاره ندارد ) -

 غلیظ به حلق: غبار. رساندن عمدی ۳

 مکارم(.دارد )حضرت امام و آیت اهلل  کفاره -

 (.فاره دارد )امام خامنه ای بنا بر احتیاط واجب، ک -

 سیستانی(.اهللکفاره ندارد )آیت -

 شیء روان: با. اماله 4

 بنا بر احتیاط واجب کفاره دارد )حضرت امام(. -

 مکارم(. ت اهلل کفاره دارد )امام خامنه ای و آی -
 ی(.سیستاناهللکفاره ندارد )آیت -

                                                 
 است که قبالً ذکر شد. ماندن بر جنابت به معنایی . باطل شدن در مورد باقی1

 است که قبالً ذکر شد. ماندن بر جنابت به معنایی . باطل شدن در مورد باقی2

 .11و۳0۵؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س12۳. راهنمای فتاوا، مسئلۀ۳

 سیستانی(.اهللعلت شکستن نذر و عهد و قسمش کفاره بدهد )آیتکردن عمدی باطل شده است، باید بهسبب قیاش بهداری که روزهد و قسم معین، روزه. در روزۀ نذر و عه0
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 :متعال. دروغ بر خداوند ۵

 (.کفاره دارد )حضرت امام -

 (.آیت اهلل مکارم و جب، کفاره دارد )امام خامنه ایبنا بر احتیاط وا -
 سیستانی(.اهللکفاره ندارد )آیت -

 جماع، استمنا: ،آشامیدن. خوردن، ۶

 .کفاره دارد )مراجع عظام تقلید( -

 ماندن عمدی بر جنابت:. باقی۷

 .بجز آیت اهلل مکارم( 1راجع عظام تقلیدکفاره دارد )م -

 .به احتیاط واجب کفاره دارد )آیت اهلل مکارم( -

 کفارۀ جمع
،(  روزه خود را افطار نمایدد،  دار با کار حرامی )مثل زنا یا نزدیکی درحال حیض یا شراب یا دروغ به خداوند متعال یا پیامبراگر روزه

 2آیا باید کفارۀ جمع بدهد؟

 ط واجب، کفارۀ جمع بدهد )حضرت امام(.بنا بر احتیا -

 سیستانی(.اهللآیت ،امام خامنه ای احتیاط مستحب این است که کفارۀ جمع بدهد ) -
 مکارم(. آیت اهللشود )کفارۀ جمع واجب می بنا بر احتیاط واجب، در غیر دروغ به خداوند متعال یا پیامبر -

 انجام کار حرام پ  از بطالن روزه به حالل
کند، مثالً آب بیاشامد و بعد کار حرامدی انجدام دهدد کده روزه را     دار کاری انجام دهد که حالل است ولی روزه را باطل میزهاگر رو

 ۳کند، آیا باید کفارۀ جمع بدهد؟باطل می

 (.انی ، آیت اهلل مکارمسیست، آیت اهلل کفارۀ جمع الزم نیست )حضرت امام  -

 تکرار کفاره با تکرار مفطر
 0شود؟ازای هر بار ارتکاب، یک کفارۀ جداگانه ثابت میچند مرتبه مفطری را انجام دهد، آیا به دار در ماه رمضاناگر روزه

 الف. تکرار جماع:
 مکارم(. کافی است )حضرت امام ، آیت اهلل سیستانی ، آیت اهلل یک کفاره -

                                                 
 است که قبالً ذکر شد. ماندن بر جنابت مطابق نظر آیت اهلل سیستانی، به معنایی . شایان ذکر است باطل شدن در مورد باقی1

؛ ؛ سیسدتانی،  1۳۵و۳0۳و احکدام روزه، س  12۸؛ امام خامنه ای راهنمای فتداوا، مسدئلۀ  1111و  111۵؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0و  ۳وۀ الوثقی، فصل فی صوم الکفاره، مسئلۀ. عر2
 2411و  2414، م1توضیح المسائل جامع، ج

 .1. عروۀ الوثقی، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ۳

 ؛.۷10؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال111۸و111۷؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ. عروۀ الوثقی، فصل 0
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 (.بدهد )امام خامنه ای بنا بر احتیاط واجب باید برای هر دفعه یک کفاره -

 ب. تکرار استمنا:
 (.آیت اهلل مکارمسیستانی، کافی است )حضرت امام و آیت اهلل  یک کفاره -
 (.هد )امام خامنه ایبنا بر احتیاط واجب برای هر دفعه یک کفاره بد -

 ج. تکرار غیراستمنا و جماع: 
 ره کافی است )مراجع عظام تقلید(.یک کفا

 زمان پرداخت کفاره تاخیر)فدیه(
علت بیماری روزه ماه رمضان را نگیرد و بداند که بیماری او تا رمضان سال آینده طول می کشد، آیا می تواند تا قبل از اگر انسان به 

 1رسیدن ماه مبارک رمضان سال بعد، فدیه را پرداخت نماید؟

 .سیستانی( آیت اهلل)امام خامنه ای،  نمی تواند پرداخت نماید -

ده توان قضا کردن روزه را ندارد می تواند کفاره هر روز از ماه رمضان را بعدد از همدان   در صورتی که یقین دارد تا رمضان آین -
 یاش تا قبل از رمضان سال بعد خوب شود و تا رمضان بعد قضا یماریالبته اگر اتفاقا ب .)آیت اهلل مکارم( روز پرداخت نماید

 2.را بدهد یرفاره تأخاست که ک ینا یاطو کفاره را پرداخت کرده باشد احت یردروزه را نگ

 اقسام کفاره روزه 
 کفاره اقسام روزه چیست؟ 

   ۳الف. کفارۀ ماه رمضان:
 مخیر است بین اینکه یک برده آزاد کند یا شصت روز روزه بگیرد یا شصت فقیر سیر کند یا به هرکدام یک مد طعام بدهد. -

   4ب. کفارۀ قضای ماه رمضان:
 توانایی:و درصورت عدم هرکدام یک مد طعام اطعام ده مسکین،

 (درپی روزه بگیرد )حضرت امام بنا به احتیاط واجب، سه روز پی -

                                                 
؛ مکددددددددددارم، سددددددددددایت، اسددددددددددتفتائات، روزه، احکددددددددددام کفدددددددددداره روزه، 24۷۵، 1. سیسددددددددددتانی، توضددددددددددیح المسددددددددددائل جددددددددددامع، ج1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳2&mid=2۵۸1۸4۵014۷۸ :شدماره اسدتفتاء  امام خامنده ای، اسدتفتاء خصوصدی،     ؛    

 ؛1۳10/4۳/11تاریخ استفتاء: 
 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸21&mid=211۵012 

؛ عروۀ الوثقی، فصل فی 144۷، مسئلۀ۳سیستانی، منهاج الصالحین، ج120، مسئلۀ۳2؛ راهنمای فتاوا، ص۸10و۸12و۸11؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال1114ۀ. توضیح المسائل مراجع، مسئل۳
 ؛1کفارۀ الصوم، مسئلۀ

؛ عدروۀ الدوثقی، فصدل فدی      144۷، مسدئلۀ ۳نهاج الصدالحین، ج ؛ سیستانی، م۳۳1و سایت، روزه، س 1۳، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج11۸۷. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
 سایت آیت اهلل مکارم: ؛1و صوم الکفاره، م1کفارۀ الصوم، مسئلۀ

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳2&mid=2۵۸1۳0 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45832&mid=258980؛
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=546078
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45829&mid=266541
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45829&mid=266541
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45832&mid=258934
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 سه روز روزه بگیرد )امام خامنه ای( -

 )آیت اهلل سیستانی(. .سه روز روزه بگیرد و تتابع شرط نیست -

 )آیت اهلل مکارم( سه روز پى در پى باشد. ینمستحب آن است که ا یاطاحت -

 ۲معین:روزۀ قسم  ۱ج. کفارۀ
نداشتن بر این امور، بنابر احتیاط واجب سه روز آزادکردن یک برده یا سیرکردن ده فقیر یا پوشاندن ده فقیر و درصورت توانایی -

 .درپی روزه بگیرد )حضرت امام(پی

درپدی روزه  ینداشتن بر این امدور، سده روز پد   آزادکردن یک برده یا سیرکردن ده فقیر یا پوشاندن ده فقیر و درصورت توانایی -
 (.بگیرد )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی

هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت کند باید کفّاره دهد، ده فقیر را سیر کند، یا بر آنها لباس بپوشاند، یا یک بنده را آزاد نماید )و  -
نایى بر اینها نداشته باشد بایدد سده روز   در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوعیت ندارد میان دو چیز دیگر مخیر است( و اگر توا

 روزه بگیرد. )احتیاط مستحب آن است که این سه روز پشت سر هم باشد.( )آیت اهلل مکارم(.

 4روزۀ عهد معیّن: ۳د. کفارۀ
 ۵مخیر است بین اینکه یک برده آزاد کند یا شصت روز روزه بگیرد یا شصت فقیر سیر کند )مراجع عظام تقلید(. -

 ۷روزۀ نذر معین: ۶. کفارۀ ه
 (.روزه ماه رمضان است )حضرت امام ، آیت اهلل مکارمهمان کفارۀ افطار عمدی  -
 (ت اهلل سیستانیهمان کفارۀ قسم است )امام خامنه ای، آی -

 9 روزۀ اعتکاف: ۸و. کفارۀ
شصت فقیر را طعام دهد،  کفّاره بطالن اعتکاف، کفّاره ماه مبارک رمضان است که فرد مخیّر است شصت روز را روزه بگیرد یا -

)مراجع  گر نتوانست شصت فقیر را طعام دهدهرچند احتیاط استحبابی مراعات کفّارۀ مرتّبه است، یعنی شصت روز روزه بگیرد و ا
 14(.عظام تقلید

                                                 
 شود.ای نیز ثابت میکردن قسم مربوط است و به روزۀ قسم ارتباطی ندارد. بنابراین اگر روزۀ قسم از نوع ماه رمضان یا قضای آن باشد، کفارۀ جداگانه. این کفاره، به باطل1

؛ مکدددارم، سدددایت، قسدددم، کفددداره قسدددم،   1ره، مو صدددوم الکفدددا 1؛ عدددروۀ الدددوثقی، فصدددل فدددی کفدددارۀ الصدددوم، مسدددئلۀ   21۷4. توضدددیح المسدددائل مراجدددع، مسدددئلۀ  2

https://makarem.ir/main.aspx?lid= 4&typeinfo=21&catid=۳۸11۳YYکفاره قسم؛11، درس2امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج   ؛ ، 

 شود.ای نیز ثابت میردن عهد مربوط است و به روزۀ عهد ارتباطی ندارد. بنابراین اگر روزۀ عهد از نوع ماه رمضان یا قضای آن باشد، کفارۀ جداگانهک. این کفاره به باطل۳

 ؛11، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج2111. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

 فارات.. درصورت عجز، مسئله اختالفی است. نک: کتاب ک۵

 شود.ای ثابت میکفارۀ جداگانه طورکه گذشت، کفاره به شکستن نذر مربوط است و به روزه ارتباطی ندارد؛ بنابراین اگر روزۀ نذر معین، روزۀ ماه رمضان یا قضای آن باشد،. همان1

 .1۳1؛ راهنمای فتاوا، مسئلۀ21۵۳و 21۵0و11۷2. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۷

ای نیدز ثابدت   کفارۀ جداگانهکردن اعتکاف مربوط است و به روزۀ اعتکاف ارتباطی ندارد. بنابراین اگر روزۀ اعتکاف از نوع ماه رمضان یا قضای آن یا نذر معین باشد، ه باطل. این کفاره ب۸
 شود.می

، فصدل  1اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، کفاره محرمدات اعتکداف؛ سیسدتانی، ج    ، امام خامنه ای، سایت، احکام۳، القول فی احکام االعتکاف، م 1. تحریر الوسیلۀ، مرحوم امام، ج1
 ؛ 1، فی احکام االعتکاف، م 2؛  العروۀ الوثقی، ج 11۸، ص ۵14، س2؛ استفتائات جدید، مکارم، ج14۸0فی احکام االعتکاف، م 

 . درصورت عجز، مسئله اختالفی است. نک: کتاب کفارات.14

https://makarem.ir/main.aspx?lid=%200&typeinfo=21&catid=38163YY؛


141 

 

 ۱ی. کفارۀ تأخیر و فدیه:
 د(.دادن یک مد طعام به فقیر )مراجع عظام تقلی -

 هحدوث عذر بعد از افطار عمدی و حکم کفار

 مسافرت بعد از افطار عمدی
 2شود؟آیا مسافرت بعد از افطار عمدی موجب سقوط کفاره می

 :کند الف. اگر بعد از اذان ظهر مسافرت

 .شود )مراجع عظام تقلید(کفاره از او ساقط نمی  -

 کند: ب. اگر قبل از اذان ظهر مسافرت

شود؛ ولی اگر مسافرت در قبل از ظهر باشدد و بدرای فدرار از    میچنانچه مسافرت برای فرار از کفاره باشد، کفاره از او ساقط ن -
 کفاره نیز نباشد، بنا بر احتیاط واجب، باید کفاره بدهد )حضرت امام (.

 مکارم(. ت اهلل سیستانی، آیت اهللشود؛ هرچند که مسافرت برای فرار از کفاره نباشد )امام خامنه ای و آیکفاره از او ساقط نمی -

 قهری بعد از افطار عمدیآمدن عذر پیش
شدود، آیدا کفداره از او     که عمداً روزۀ خود را باطل کرده است، اگر بعد از آن، عذری قهری مانند حیض یا مریضی برای او پیداکسی

 ۳شود؟ساقط می

 (.آیت اهلل مکارم سیستانی،او واجب نیست )حضرت امام ؛ آیت اهلل  کفاره بر -

 احکام کفاره

 اه مبارک رمضان  عجز از کفاره عمدی م
 0اگر فردی از پرداخت کفاره عمدی ماه مبارک رمضان عاجز باشد، وظیفه اش چیست؟

استغفر »تواند، به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، باید استغفار کند؛ اگرچه مثالً یک مرتبه بگوید: هر چند مد که می -

 بتواند، کفاره را بدهد )حضرت امام(. و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر وقت« اهلل

وجه قادر بده دادن غدذا بده    هیچباید به هر تعداد فقیر که قادر است، غذا بدهد و احتیاط آن است که استغفار نیز بکند و اگر به -

م.( و اگر طلب)از خداوند بخشایش می« استغفر اهلل»فقیر نیست، فقط کافی است که استغفار کند؛ یعنی با دل و زبان بگوید: 

بعدها تمکن پیدا کرد که روزه بگیرد یا به فقرا غذا دهد، پرداخت کفاره الزم نیست؛ گرچه احتیاط مستحب این است که پرداخت 

                                                 
 ؛  ۳1۳، و سایت، احکام روزه، س1۳، درس1؛ ؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1۷2۵و1۷41ع، مسئلۀ. توضیح المسائل مراج1

 ؛  ۳۳۳؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، م11؛ عروۀ الوثقی، فصل فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ11۷0. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

 ؛  11۷۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 24۵0، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11؛ عروه الوثقی، صوم، فصل فی کفاره الصوم، م۳۵۵و۳۵0؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1114ل مراجع، م. توضیح المسائ0
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 (.امام خامنه ایشود )

ت تواند، یک مد طعام بپردازد و اگر آن هم ممکن نیست، استغفار نماید و احتیاط واجب آن اسد باید به هر تعداد فقیری که می -
که در این دو صورت )صدقه و استغفار(، هر وقت در آینده برایش توانایی حاصل گردید، کفّاره را بپردازد یدا آن را کامدل نمایدد    

 (.)آیت اهلل سیستانی 

جدا   روز روزه بگیرد و اگر نتواند هر چند روز که مى تواند به 1۸که مى تواند به فقرا اطعام کند و اگر نتواند باید « مُد»هر چند  -
کافى است و واجب نیست بعداً که قدرت پیدا کدرد  « استغفراللّه»آورد و اگر نتواند استغفار کند و همین اندازه که در قلب بگوید: 

 .کفّاره رابدهد )ایت اهلل مکارم(

 از کفاره عمدی مقصود از زمان عجز

 1وقت عجز چه زمانی است؟ -ان عاجز بودن از پرداخت کفاره عمدی ماه مبارک رمض –با توجه به مساله گذشته 

 (نه زمان وجوب کفاره )حضرت امام ، آیت اهلل سیستانیمقصود از زمان عجز، زمان ادای کفاره است  -

 مقصود از عجز از روزه و عجز از طعام 

طعدام   مقصدود از عجدز از روزه و عجدز از    –عاجز بودن از پرداخت کفاره عمدی مداه مبدارک رمضدان     –با توجه به مساله گذشته 

 2چیست؟

 الف( عجز از روزه: 

مقصود آن است که روزه گرفتن، سبب پیدایش مریضی یا تشدید آن یا طوالنی شدن دوره درمان یا شدت یافتن درد شود و یا  -
 .(باشد )حضرت امام  روزه گرفتن همراه با مشقت غیر قابل تحمل

ا طدوالنی شددن دوره درمدان یدا شددت یدافتن درد       مقصود آن است که روزه گرفتن، سبب پیدایش مریضی یا تشددید آن ید   -
درصورتیکه این موارد به مقداری باشد که عادتا قابل تحمل نیست. و یا روزه گرفتن همراه با مشقت غیر قابل تحمل باشد )ایت 

 .اهلل سیستانی(
 ب( عجز از اطعام:

یا نداشتن هزینه آن و یا احتیاج داشتن هزینده   هرچند این امر بخاطر پیدا نشدن مستحق کفاره -توان تحصیل اطعام را ندارد  -
 .کفاره برای مصرف نفقات خود یا افراد واجب النفقه یا مصرف آن در پرداخت دیون، باشد )آیت اهلل سیستانی(

 فقیر در کفاره عمد۶۷به کمتر از  پرداخت کفاره
تواند به یک فقیر بیشتر شتن به شصت فقیر، آیا میداکه باید برای کفارۀ یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، درصورت دسترسیکسی

 از یک مد طعام بدهد؟

 ۳تواند چند مد طعام را به یک فقیر بدهد )مراجع عظام تقلید(.خیر، نمی  -

                                                 
 ؛  ۷۵۸، کتاب کفارات، م۳؛ ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۵. ؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب کفارات، احکام کفارات، م1

 ؛  ۷۵1، کتاب کفارات، م۳؛ ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳. تحریر الوسیله، کتاب کفارات، احکام کفارات، م2

 ، ؛۳۳1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س11۸1. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
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 و دادن آن به یک فقیر یا انتقال کفاره به شهر دیگر فقیر ۶۷دسترسی نداشتن به 
تواندد بده یدک فقیدر     نداشتن به شصت فقیر، آیا میبدهد، درصورت دسترسی که باید برای کفارۀ یک روز، شصت فقیر را طعامکسی

 1بیشتر از یک مد طعام بدهد؟

غیر آن شهر انتقال داده شود و اگر متعذر باشد، باید در انتظار باشد و اگر اگر در شهر شصت فقیر پیدا نشود، واجب است که به -
د است، تکرار کند تا آن مقدار وفا شود و در تکرار، بر همۀ موجودها اکتفا کند. که موجوکمتر از آن عدد را پیدا کند، باید بر کسى

ها دوازده دفعه تکرار کند و شود و جایز نیست که به پنج نفر آنها تکرار مىپس اگر به ده نفر تمکن پیدا کند، شش دفعه بر آن
 (.)حضرت امام اکتفا کند و اینکه در روزهاى متعدد باشددادن، احتیاط این است که در وقت تعذر عدد، به سیرکردن و نه تحویل

اگر تعداد فقرایى که برای دادن کفاره الزم دارد، در شهر نباشد، واجب است آن را به شهر دیگدرى منتقدل کندد و اگدر نشدد،       -
طور مکرر بده  ایت اینکه بهخواهد، فقیر وجود دارد، در کفمنتظر بماند تا زمینۀ دادن کفاره فراهم شود. اگر کمتر از عددى که مى

پس اگر  فقرای موجود طعام دهد تا عدد تکمیل شود، اشکال است و بنا بر قول به کفایت، باید در تکرار بر مقدار تعذّر اکتفا کند.
دهد و جایز نیست به پنج نفر، دوازده نوبدت طعدام دهدد ولدی بندابر      ده نفر فقیر در شهر او هست، شش نوبت به آنان طعام مى

 سیستانی(. اهلل)آیت .تیاط واجب، هر گاه در آینده توانایی پیدا کرد، باقی آن را کامل نمایداح

 مکارم(. اهللتواند چند مد را به یک نفر بدهد؛ مگر اینکه به شصت فقیر دسترسى پیدا نکند )آیتنمى -

 روز روزۀ کفاره عمد۶۷کیفیت گرفتن 

 پی در پی بودن روزه ها

 2درپی بگیرد؟خواری عمدی ماه رمضان را بگیرد، آیا باید پیماه کفارۀ روزه که می خواهد دوکسی

 (.، امام خامنه ایحضرت امامدرپی نباشد، اشکال ندارد )درپی بگیرد و اگر بقیه پیروز آن را پی ۳1باید  -

اضدافۀ یدک   که یک ماه به فى استدر تتابع دو ماه روزۀ کفاره، چه کفارۀ مرتبه یا کفارۀ مخیره یا کفارۀ جمع، همین مقدار کا -
که عذر عرفدى داشدته   تواند بقیۀ ماه دوم را درصورتىفاصله به جا آورد که اگر چنین کند، مىسرهم بدونروز از ماه دوم را پشت

را ماندۀ مداه دوم  عارضى که عذر عرفى محسوب شود، احتیاط واجب است که باقی داشتنباشد، جدا از هم روزه بگیرد؛ اما بدون
 سیستانی(. اهللسرهم انجام دهد )آیتنیز پشت

 .درپی نباشد، اشکال ندارد )آیت اهلل مکارم(درپی بگیرد و اگر بقیه پیروز آن را پی ۳1بنابر احتیاط واجب باید  -

 گرفتن روزه کفاره تا قبل از رسیدن ماه رمضان سال بعد

 ۳کار تا قبل از ماه رمضان بعد انجام شود؟ ینا یدبا یاآ یریم،کفاره روزه الزم باشد شصت روز روزه بگ یاگر برا

 )آیت اهلل مکارم( .یردبگ یندهواجب آن است که اگر بتواند تا قبل از ماه رمضان آ یاطاحت -

                                                 
؛ عدروۀ الدوثقی، فصدل    1و توضیح المسائل جدامع، ج ۷۷2، کتاب الکفارات، م۳الصالحین، ج؛ سیستانی، منهاج  1021؛ مکارم، توضیح المسائل، مسئلۀ1۷. تحریر الوسیلۀ، احکام کفارات، م1

 ؛20فی صوم الکفاره، مسئلۀ

 .۳21؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۳2۷؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، مسئلۀ1111؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1. عروۀ الوثقی، فصل فی صوم الکفاره، مسئلۀ2

 آیت اهلل مکارم: . سایت ۳

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳2&mid=21۵۸۵4 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45832&mid=265850
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 گرفتن روزه کفاره در ماههای هاللی

 1روز چگونه است؟۳4های هاللی غیر روز روزۀ کفاره در ماه14کیفیت گرفتن 

ها ناقص باشند و اگرچه آن ماهکند؛ ر او واجب است، اگر از اول ماه شروع کند، دو ماه هاللى کفایت مىکه دو ماه روزه بکسی -
صدورت فرقدی   شدود و درایدن  الحجه تمدام مدى  اگر در اثناى ماه شروع، مثالً در دهم شوال شروع به روزه کند، با روزۀ نهم ذى

روز روزه بگیرد و اگر بین روزها بده  14تلف و احتیاط مستحب این است که ها ناقص باشند یا کامل یا مخکند بین اینکه ماهنمی
شدود )حضدرت   روز واجب مى14شود و رساند، تفریق حاصل شود، همان متعیّن مىبودن ضررى نمىدرپىکه شرعاً به پىچیزى

 امام، امام خامنه ای(.
اگرچه ناقص باشدند و اگدر در   کند؛ و ماه هاللى کفایت مىکه دو ماه روزه بر او واجب است، اگر از اول ماه شروع کند، دکسی -

بودن ضررى درپىکه شرعاً به پىروز روزه بگیرد و اگر بین روزها به چیزى 14اثناى آن شروع کند، احتیاط واجب این است که 
 سیستانی(. اهللشود )آیتروز واجب مى 14رساند، تفریق حاصل شود، همان نمى

 

 درپیهای پیر در روزهعدم رعایت استمرا

 الف: بدون عذر

عذر، یک روز روزه نگیرد یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدونکه باید پیکسی

 2روزۀ آن واجب یا حرام است، چه حکمی دارد؟

 ها را از سر بگیرد )مراجع عظام تقلید(.باید روزه -
 ب: با عذر

یا مرض یدا سدفری کده در رفدتن آن      ۳درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن عذری غیراختیاری مثل حیض یا نفاسکه باید پیسیک

 0مجبور است، برای او پیش آید که نتواند یک یا چند روز روزه بگیرد، چه حکمی دارد؟

 د(.ها را بگیرد )مراجع عظام تقلیفاصله ادامۀ روزهشدن عذر بدونبعد از برطرف -

  غیر عمد )فدیه، کفاره تأخیر(  عجز از کفاره 
 ۵اگر فردی از پرداخت کفاره غیرعمد عاجز باشد، وظیفه اش چیست؟

 (1پرداخت کند )امام خامنه ای توانستفدیه ساقط نمی شود و هر زمان  -

بپردازد و چنانچده   یکجا یا یجیعمد را نداشته باشد هر زمان که توانست بصورت تدر یرغ یپرداخت کفاره  ییتواناکه  یفرد -
 (.2)آیت اهلل مکارم که توان دارد عمل کند و اگر نتواند استغفار کند یمقداربه هر  یستممکن ن یزصورت ن ینبه ا

                                                 
 ؛۳۵1؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۳1۷المنتخبه، مسئلۀ؛ سیستانی، المسائل 14. تحریر الوسیله، کتاب الکفارات، فصل فی احکام الکفارات، مسئلۀ1

 ؛. از امام خامنه ای فتوایی دیده نشد.111۳؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵. عروۀ الوثقی، فصل فی صوم الکفاره، مسئلۀ2

رو یا مانند آن، از روند طبیعی خروج خدون جلدوگیری کندد؛ امدا اگدر زن عمددًا بدا        زند و الزم نیست با خوردن داها نمیطور طبیعی ضرری به تتابع روزهشدن حیض یا نفاس، به. عارض۳
 سیستانی(.اهللها را از سر بگیرد )استفتای کتبی از آیتخورد و باید روزهخوردن دارو یا مانند آن خود را حیض کند، تتابع به هم می

 .۳0۷و24۳ه، سروز؛ امام خامنه ای، سایت،1110. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
؛ 224، س1اسدتفتائات، ج  ی،؛ نور0۸۳، س1جامع االحکام، ج ی،؛ صاف2121، س2روزه، قضا و کفاره روزه، کفاره روزه، احکام کفاره روزه؛ بهجت، استفتائات، ج یت،مکارم، استفتائات سا. ۵

   1۳1۳/41/1۳استفتاء:  یختار ،0۷۳۵۷1ء: شماره استفتاو  1۳1۷/40/4۵استفتاء:  یختار ،۸۸۷141شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا
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 اشباع در کفارۀ فدیه و کفارۀ تأخیر
 1کند؟آیا در کفارۀ تأخیر و فدیه، بجای پرداخت مد طعام، اشباع )سیر کردن( کفایت می

 رالف: کفاره تأخی

 اشدباع در جائی کفایت میکند که وظیفه اطعام باشد اما در جایی که وظیفده تکفیدر بمدد اسدت      اشباع کفایت نمی کند )اشباع -
 (2)امام خامنه ای.کفایت نمیکند(

 .)آیت اهلل مکارم( کفاره تأخیر و عذر، پرداخت یک مد طعام و یا اطعام یک فقیر است به گونه ای که یک انسان را سیر کند -
 فدیهب: 

 (.، آیت اهلل سیستانیسیرکردن فقیر کافى نیست و باید براى هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهند )امام خامنه ای  -

 .کفاره تأخیر و عذر، پرداخت یک مد طعام و یا اطعام یک فقیر است به گونه ای که یک انسان را سیر کند )آیت اهلل مکارم( -

 پرداخت چند کفارۀ تأخیر به یک فقیر

 ۳تواند کفارۀ چند روز را به یک فقیر بدهد؟که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، آیا میسیک

 تواند کفارۀ چند روز را به یک فقیر بدهد )مراجع عظام تقلید(.بله، می -

 تأخیر انداختن کفاره
 0جاآوردن کفاره، واجب فوری است؟آیا به

اهی کند؛ ولی الزم نیست فوراً آن را انجام دهد ولی نباید آن را به قدری تاخیر بیندازد که جاآوردن کفاره کوتانسان نباید در به -
بگویند در انجام دستور الهی کوتاهی و تسامح کرده است، و اگر روزۀ کفاره را تا رمضان سال آینده به جا نیاورد، چیدزی بدر آن   

 شود )مراجع عظام تقلید(.افه نمیاض

 جن  کفاره
 ۵توان مواد خوراکی دیگر به فقیر داد؟جای آرد یا نان یا گندم، میره)اشباع یا تسلیم(، بهآیا در کفا

هر طعام و خوراکى که تغذّى با آن براى غالب مردم متعارف باشد، کافى است؛ چه پخته و چه نپخته از انواع مختلف غدذا یدا    -
خورشت باشد و افضدل  یا جو یا مانند آن؛ هرچند بدون اقسام مختلف نان از هر جنس که پخت آن متعارف است، از جنس گندم

طدور متعدارف بدا ندان     کده بده  شود، با خورشت باشد و آن عبارت است از هرچیدزى این است که طعامى که به فقیر خورانده مى
شدد، بهتدر اسدت    تدر با خورند؛ چه جامد باشد، چه مایع؛ هرچند سرکه یا نمک یا پیاز یا پنیر و سبزى باشد. البته هرچه خدوب مى

 )حضرت امام(.

                                                 
؛  سیستانی منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الفصل الخامس، ترخیص االفطار؛ مکارم، استفتائات سایت، کفاره روزه، احکام مد طعدام، کفداره   ۳۵۷. سایت امام خامنه ای احکام روزه مسئلۀ1

 تأخیر و عذر

 ؛۳11وسایت، احکام روزه س ؛1۳11/14/21تاریخ استفتاء:     ۸۳0۵۵۷ :ستفتاءشماره ا. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 2

 ؛1۳، درس1رساله آموزشی، ج ؛ امام خامنه ای،1۷4۸. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 ؛ 22؛ عروه الوثقی، صوم، کفاره الصوم، م۳۳۵و۳۳0روزه، س؛ امام خامنه ای، سایت،11۸۵و11۸0. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

؛ مکددارم، سددایت، اسددتفتائات، روزه، کفدداره، ۷1۸، مسددئلۀ۳؛ سیسددتانی، منهدداج الصددالحین، ج1۳و11، کتدداب الکفددارات، احکددام کفددارات، مسددئلۀ۳اهلل خمینددی، تحریددر الوسددیله، ج. روح۵

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 21&lid=4&catid=0۵۸۳0&mid=2۵۸111؛   

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=834557
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=%2021&lid=0&catid=45834&mid=258999؛
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هر طعام و خوراکى که تغذّى با آن براى غالب مردم متعارف باشد، کافى است؛ چه پخته و چه نپخته البته نسدبت بده تسدلیم     -
حکم قسم است، احتیاط واجب اکتفای به گندم و آرد گندم است و دادن طعام دیگر حتی نان بنا بدر  دربارۀ کفارۀ قسم و آنچه به

 سیستانی(. اهللواجب، کافى نیست )آیتاحتیاط 
 گرم باشدد  ۷۵4احتیاط واجب آن است که یا غذای معمولی سیر کننده به فقیر بدهند و یا نان به مقداری که آرد آن به اندازه  -
 .مکارم(آیت اهلل )

 پرداخت گوشت در کفاره

 1آیا پرداخت گوشت برای کفاره کافی است؟

 یدبه عنوان غذا متعارف باشد، البته با ییکه خوردن گوشت به تنها ییمگر در جاها یستن حیدادن گوشت به عنوان کفّاره صح -
 .)امام خامنه ای(گرم است مراعات شود.  ۷۵4مد که حدود  یک

 (سیستانیکافی است )آیت اهلل  -

 .بنابر احتیاط واجب کافی نیست )ایت اهلل مکارم( -

 وزن مد طعام
 2مقدار وزن مد طعام چقدر است؟

 راجع تقلید غیر از آیت اهلل شبیری زنجانی(گرم است. )م ۷۵4 حدود -

 گرم است. )آیت اهلل شبیری زنجانی( 144حدود  -

 پرداخت مد طعام از دو جن 
 ۳آیا در یک مد طعام، می توان از دو جنس آن را تسلیم کرد؟

مثالً نصف مدّ را برنج و نصدف دیگدر   شود شود، تنها از یک جنس باشد؛ و نمیالزم است در یک مدّ که به یک فقیر داده می -
تواند از چند جنس مختلف باشد؛ هرچند مربوط بده یدک کفداره باشدد. مدثالً فدرد       همان مدّ را گندم داد؛ ولی مدّهای متعدد می

 .تواند یک مد گندم و یک مد برنج و... بدهد )آیت اهلل سیستانی(می

 پرداخت تدریجی یک مد طعام به فقیر
 0طعام الزم است یک مد طعام، در یک مرتبه تسلیم فقیر شود؟ آیا در پرداخت مد

تواند مثالً نصف مد نان را رو فرد میتدریج هم اشکال ندارد؛ ازاینالزم نیست اعطای مدّ به فقیر در یک دفعه انجام شود و به -
 .در یک دفعه و نصف دیگر را در دفعۀ بعد به یک فقیر بدهد ) آیت اهلل سیستانی(

                                                 
مکارم، استفتائات سایت، احکام و کفاره روزه، کفاره روزه، احکام مد طعدام؛ سیسدتانی ، اسدتفتائات جامعده الزهدرا،      ، 124411۸ سواالت سامانه جامع  روزه  سوال شماره. امام خامنه ای، 1

 احکام روزه؛ 

 11۷4م ؛24۷۵ح المسدائل جدامع، م  ؛ ؛ سیسدتانی، توضدی  ۳۵1؛؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س21؛ عروۀ الوثقی، فصل فی کفاره الصوم، مسئلۀ1111و  11۸1. توضیح المسائل مراجع، م2
 ی.رساله زنجان

 ؛  ۷1۸، مسئلۀ۳. سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳

 ؛  ۷1۸، مسئلۀ۳. سیستانی، منهاج الصالحین، ج0
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 کفاره توسط فقیرتصرف در 
 1آیا فقیر الزم است حتماً کفاره را به مصرف خوراکش برساند؟

شود. برائدت ذمدۀ   دهنده با این تملیک بریّ مىشود و ذمّۀ کفارهوقتی طعام را به مسکین تحویل دادند، او مالک آن طعام می -
عنوان کفاره دریافدت کدرده   د، با طعامى که بهدهنده بر خوردن طعام توسط فقیر متوقف نیست و فقیر هر کارى که بخواهکفاره

 .(سیستانی آیت اهلل، دهنده یا غیر او بفروشد )حضرت امامرو جایز است آن را به فرد کفارهتواند بکند؛ ازایناست، مى

 در کفاره طعام جایپرداخت پول به
 2توان پول آن را به فقیر پرداخت کرد؟جای دادن غذا، میآیا در کفاره به

پرداخت پول کافی نیست اما چنانچه فقیر مورد اعتماد و اطمینان باشد می توان، پول طعام را به او پرداخت نمود  و فقیر را در  -
 .(نماید )حضرت امام، امام خامنه ایخرید طعام وکیل کند تا فقیر پس از خرید، آنرا تملّک کند یا مصرف 

قیر را وکیل کند تا با پول کفاره، طعام را از طرف صاحب کفاره خریداری ف پرداخت پول کافی نیست مگر اینکه صاحب کفاره -
عنوان کفاره به خودش تملیک کرده و آنرا به عنوان کفاره قبول نماید و در صورتی صاحب کفاره بری نماید و ازطرف او آنرا  به

 نی(سیستاالذمه می شود که احراز کند که فقیر طبق وکالت عمل کرده است )آیت اهلل 

 صرف نان می کند )آیت اهلل مکارم(پرداخت پول بجای طعام کافی نیست مگر اینکه یقین داشته باشد که فقیر، آن را  -

 کفاره روزه میت 
 ۳اگر میت نسبت به کفاره وصیت نکرده باشد، آیا کفاره از اصل مال جدا می شود؟

ته در کفاره تخییری، اگر پسر بزرگ تر متمکن از روزه و کفارات مالی جزء دیون میت است و از اصل مال پرداخت می شود الب -
اطعام باشد و امکان پرداخت اطعام از ترکه هم وجود داشته باشد، همان اطعام پرداخت می شود و اگر ترکه تلف شدده باشدد یدا    

 خامنه ای(ورثه از پرداخت آن اباء می کنند، به احتیاط واجب بر پسر بزرگتر روزه واجب است )حضرت امام، امام 

ورثه پرداخت آن واجب نیسدت )آیدت اهلل سیسدتانی، آیدت اهلل      کفاره جزء دیون میت نیست و از اصل مال جدا نمی شود و بر -
 .مکارم(

 پرداخت کفاره ازطرف شخص دیگر
 0در کفاره روزه و غیرروزه )کفارات مالی(، پرداخت تبرعی کفاره از طرف فرد دیگر چه حکمی دارد؟

 ت: الف. از طرف می

 (.سیستانیاشکال ندارد )حضرت امام ، آیت اهلل  -
 مکارم(آیت اهلل بنابر احتیاط واجب  پرداخت آن از طرف غیر ولیّ، صحیح نیست ) -

                                                 
 ؛  ۷11، مسئلۀ2۵1، ص۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج10، بحث کفارات، مسئلۀ۳. تحریر الوسیلۀ، ترجمه، ج1

؛ مکدددارم، سدددایت، اسدددتفتائات، صدددوم، کفددداره،   ۷۷1، مسدددئلۀ۳؛ سیسدددتانی، منهددداج الصدددالحین، ج 24، کتددداب کفدددارات، مسدددئلۀ 2. حضدددرت امدددام، تحریدددر الوسدددیله، ج 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid =4&catid=0۵۸۳۵&mid=2۵144۸؛ ۳۷0امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س ؛ 

؛ مکدارم، سدایت، اسدتفتائات، روزه، احکدام     ۷۸0؛ سیستانی، منهداج الصدالحین، م  ۷۷1، مسئلۀ۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج24، کتاب کفارات، مسئلۀ2. حضرت امام، تحریر الوسیله، ج۳
 ۳۷1امنه ای، سایت، احکام روزه، سکفاره روزه، کفاره روزه والدین برای فرزندان؛ امام خ

 .1۷2سایت ادمین امام خامنه ای، جزوه روزه، م؛ 24. عروۀ الوثقی، فی کفارۀ الصوم، مسئلۀ0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid%20=0&catid=45835&mid=259008؛
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 ب. از طرف فرد زنده:

آیت اهلل سیستانی، ، آیت اهلل اگر بدون اجازه و درخواست فرد زنده پرداخت کند، بنابر احتیاط واجب کافی نیست )حضرت امام  -
 (.کارمم

روزه نگرفتده   یردهی،شد  یا یهرچند به خاطر باردار یست،کفاره زن بر عهده خودش است و بر شوهر واجب ن یا یهپرداخت فد -
کفاره  یا یهفرزند، فد یاپدر به وکالت از زن  یااست شوهر  یز. البته جایستفرزند بر عهده پدر ن یهفد یاکفاره  ینباشد. همچن

 منه ای()امام خا آنان را بپردازد.

 النفقهپرداخت کفارۀ افراد واجب
 1کفارۀ همسر یا افرادی که واجب النفقه انسان هستند، بر عهده چه کسی است؟

 (منفق نیست )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی عهدۀها واجب است و بر کفاره بر خود آن -

 یردهزن باردار و ش یمسئول پرداخت کفاره 
 2یست؟برعهده ک یرد،باردار بودن نتوانسته روزه بگ یا دادنیرکه به واسطه ش یکفاره زن

 . )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(باشد یکفاره بر عهده خود زن م -

 . )آیت اهلل مکارم(اگر برای بچه ضرر داشته بنابراحتیاط واجب بر عهده شوهر است -

 دادن کفارۀ غیرهاشمی به هاشمی
 ۳اش را به فقیر سید بدهد؟ارهتواند کفآیا شخصی که سید نیست، می

 (.سیستانی)حضرت امام، امام خامنه ای ، آیت اهلل  بله، جایز است -

 .(، آیت اهلل صافیمکارمت اهلل آیتواند )بنا بر احتیاط واجب نمی -

 بعضی از شرایط مستحقین کفاره

 النفقه نبودنواجب
 0النفقه داد؟توان به واجبآیا کفاره را می

 .تقلید غیر آیت اهلل مکارم( عظام جایز نیست )مراجع -

 مکارم(. اهللالنفقه ندهد )آیتبه واجب مطلقاًاحتیاط واجب، کفاره را  -

                                                 
 ؛  02۸، مسئلۀ۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۸40. امام خامنه ای، اجوبۀ االستفتائات، سؤال1

 ، سایت آیت اهلل مکارم:02۸م ۳منهاج جیستانی، آیت اهلل س ،۸40س االستفتائات، اجوبه. امام خامنه ای،  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳2&mid=2۵۸1۸۳2 

و  ۵2۷؛ مکدارم، مناسدک حدج، م   ۳۷1روزه، س؛ امام خامنه ای، سدایت، ۷۷0، مسئلۀ2۵2، ص۳سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 1۸، احکام کفارات، مسئلۀ۳.حضرت امام، تحریر الوسیلۀ، ج۳

؛ عدروه الدوثقی، کتداب الزکدات،      ؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo =21&lid=4&catid=0۷21۸&mid=210۵۸2سایت، اسدتفتائات، روزه، کفداره،   
 ؛ ؛21اوصاف مستحقین، م

؛ امام خامنده  211، س1۵، ص1؛ مکارم، استفتائات جدید، ج۷۷۳، م۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۷، س0۸۷، ص2و استفتائات، ج 1۸اهلل خمینی، تحریر الوسیله، کتاب کفارات، م. روح0
 ۳۷4احکام روزه، س ای، سایت،

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45832&mid=258983
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45832&mid=258983
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=47218&mid=264582؛
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 فقیر بودن  

 1کفاره در چه راهی مصرفی می شود؟

کتاب زکات بیان شده است. یعنی کسى که مخدارج سدال خدود و عیداالتش      درمصرف کفاره فقیر است با همان تعریفی که  -
تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست )مراجع اى دارد که مىرا ندارد و کسى که صنعت یا ملک یا سرمایهمطابق شأنش 

 2عظام تقلید(

 ایمان فقیر 

 ۳آیا می توان به فقیر غیر شیعه کفاره پرداخت کرد؟

فقیدر   ب آن اسدت کده بده   هستند اگر ناصبی نباشد، جایز است گرچه احتیاط مستح 0پرداخت آن به اهل سنتی که مستضعف -
 (امام خامنه ای، مؤمن داده شود )حضرت امام

اهل سنت که ناصبی نباشند، می تواند  0بنابر احتیاط واجب به غیر شیعه جایز نیست و اگر فقیر شیعه پیدا نشود، به مستضعفین -
  .پرداخت کند )آیت اهلل سیستانی(

 .مکارم ( اجب به غیر شیعه جایز نیست )آیت اهللبنابر احتیاط و -

 گناه کار بودن فقیر

 ۵آیا می توان کفاره را به فقیر گناه کار پرداخت کرد؟

 .در فقیر عدالت و فاسق نبودن شرط نیست البته نباید به فقیر متجاهر به فسق کفاره پرداخت کرد )حضرت امام( -

الخمر و متجاهر به فسق کفاره پرداخت  در فقیر عدالت شرط نیست البته به احتیاط واجب نباید به فقیر تارک الصاله و شارب -
 .کرد. )آیت اهلل سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( نپردازند. یکندکه علناً گناه م یآن است به کس یاطاحت -

 
 
 
 
 
 

                                                 
؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب زکات، زکات مال، القول فدی اصدناف مسدتحقین    112۵، م2. عروه الوثقی، کتاب الزکاه، فصل فی اصناف مستحقین الزکاه؛ توضیح المسائل مراجع، ج1

 ؛  2001، م1الزکاه؛ ؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

 ظام مکارم  مطلبی نسبت نیاز مطابق شأن یافت نشد. . شایان ذکر است از آیات ع2

 ؛ مکارم، سایت، استفتائات، حکم پرداخت کفاره به اهل سنت؛ ۷۷۳، م۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1۸. امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب کفارات، م۳

 ه مانده است و قاصر محسوب می گردد.  . مراد از مستضعف، مستضعف فکری و اعتقادی می باشد که مذهب حق بر او پوشید0

 سایت آیت اهلل مکارم:؛ ۷۷0، کتاب الکفارات، م۳؛ سیتانی، منهاج الصالحین، ج1۸. امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب کفارات، م۵

https://makarem.ir/main.aspx?&typeinfo=21&lid=4&mid=21111۵&catid=0۵۸۳۵ 
 

https://makarem.ir/main.aspx?&typeinfo=21&lid=0&mid=266615&catid=45835
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 هاى حرامروزه: فصل هفتم
 1های حرام را نام ببرید.روزه

 . روزۀ عید فطر و قربان؛1

 نیت اول رمضان روزه بگیرد؛شعبان است یا اول رمضان، اگر به داند آخر. روزى را که انسان نمى2

 آید؛میدر ادامه اذن شوهر. تفصیل آن . روزۀ مستحبی زن، بدون۳

 آید؛میدامه . روزۀ مستحبى اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر شود. تفصیل آن در ا0

تنابهی دارد یا آن را احتمال بدهد و از آن احتمال، ترسى براى . اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر مع۵

عنوان گفتار پزشک و او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر عقال بجا باشد، اگر آن ضرر موجب هالکت یا نقص شود. تفصیل آن در 

 گذشت؛روزه بیمار 

هاى مفصل )مانند کتاب عروه الوثقی( گفته شده ر کتابهاى حرام دیگرى هم هست که دهایى که گفته شد، روزه. غیر از روزه1

 است.

                                                 
 ، بخش المحظورات.2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ1
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 اذن شوهرروزۀ مستحبی زن، بدون
 1مستحبی بگیرد؟ ۀتواند روزشوهر می ۀاجازآیا زن بدون

 منافات دارد: شوهرگرفتن با حق الف. روزه
 )حضرت امام(. نیستبنابر احتیاط واجب، جایز  -

 مکارم(. آیت اهللستانی، سیآیت اهلل امام خامنه ای، ) جایز نیست -

 حق شوهر منافات ندارد  باگرفتن ب. روزه
 . شوهر نهی نکرده است:1

ت اهلل اجازۀ او روزۀ مستحبى نگیدرد )حضدرت امدام، آید    صورت هم بدونجایز است؛ ولی احتیاط مستحب این است که دراین -
 (.یسیستان

 ()آیت اهلل مکارم مستحبى نگیرد اجازۀ او روزۀهم بدون صورتدرایناحتیاط واجب این است که  -
  . شوهر نهی کرده است:2

 مکارم(. آیت اهللسیستانی، حضرت امام، آیت اهلل بنابر احتیاط واجب، باید خوددارى کند ) -
 

 اذن شوهر واجب غیرمعین زن بدون ۀروز
 2اذن شوهر بگیرد؟اى را که واجب است، ولى روز معینى ندارد، مانند روزه قضا، بدونتواند روزهآیا زن می

در انجام واجبات اجازه شوهر شرط نیست ولی در صورت موسع بودن وقت قضا تا قبل از ظهر نمی تواند مانع از استمتاعات او  -
 که روزه را باطل می کند بشود )امام خامنه ای(.

گرفتن روزه واجب غیر معیّن نهدی   اگر روزه واجب غیر معین، با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد یا اینکه شوهر او را از -
 سیستانی(. اهللنماید ، بنابر احتیاط واجب، روزه باطل است )آیت

روز نیز تدا رمضدان فرصدت دارد(     14روزه قضا از رمضان گذشته مانده و  14در روزه های قضایی که وقت آن کم است)مثال  -
ای نذر و روزه های قضایی که تا ماه رمضان وقدت کدافی دارد و   نیازی به اجازه شوهر نیست و باید روزه بگیرد. ولی در روزه ه

روزه گرفتن مزاحم حقوق شوهر می شود باید از شوهر اجازه بگیرد. البته در قضای روزه رمضان که وقت کافی دارد اگدر بددون   
)آیدت اهلل   را ادامده دهدد   اطالع شوهر روزه گرفت و بعد از اذان ظهر شوهر تقاضای تمکین و مانند آن نمود زن باید روزه خدود 

 .مکارم(

                                                 
الصدوم، القدول فدی    ، کتداب  1؛ حضرت امام، تحریدر الوسدیله، ج  1۷04، مسئلۀ1، بخش السابع، من المحظورات؛ توضیح المسائل مراجع، ج2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ1

 ؛ ؛212۳، 1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،اقسام صوم، روزه های حرام؛ امام خامنه ا

؛ مکارم، سایت، اسدتفتائات،  212۳، م1ستانی، توضیح المسائل جامع، ج؛ سی1۳11/41/1۷، تاریخ استفتاء: ۸420۵۵و استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:  1. امام خامنه ای، سایت، روزه، س2
 ضا بدون اذن شوهرقضا و کفاره روزه، احکام روزه قضا، حکم اجازه ی شوهر برای روزه قضای همسر؛ شبیری، سایت، کتابخانه، استفتائات و احکام روزه، روزه ق
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 شدن پدر یا مادربا اذیت ،روزۀ مستحبى اوالد
 1آیا روزۀ مستحبى اوالد که سبب اذیت پدر یا مادر شود یا درصورتی که از روزه گرفتن نهی کنند، جایز است؟

 الف. همراه با ایذاء والدین

 مکارم(.و آیت اهلل  جایز نیست )حضرت امام -

 (.یسیستانآیت اهلل ناشى از شفقت و دلسوزی پدر و مادر باشد، جایز نیست )اگر اسباب اذیت  -
 ب. همراه با نهی والدین 

اگر مخالفت نمودن فرزند موجب اذیّت والدین شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد، مخالفت با آنان حرام است و باید افطار  -
 سیستانی(. ت اهللنماید )آی

 (حرام است )آیت اهلل مکارم موجب اذیّت والدین شود اگر مخالفت نمودن فرزند -

 های مستحبروزه: فصل هشتم
 2گرفتن مستحب است؟در چه روزهایی روزه

هاى حرام و مکروه که گفته شد، مستحب است و براى بعضى از روزها بیشتر سفارش شدده  روزۀ تمام روزهاى سال، غیر از روزه
 جمله است:که ازآن ۳است
ها را به جا نیاورد، مستحب ول و پنجشنبۀ آخر هر ماه و چهارشنبۀ اولى که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسى این. پنجشنبۀ ا1

 است قضا کند و چنانچه اصلًا نتواند روزه بگیرد، مستحب است براى هر روز یک مُد طعام یا دوازده نخود نقره به فقیر بدهد؛

 ؛. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه2
 اگرچه یک روز باشد؛ ،. تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از این دو ماه۳
 . روز عید نوروز؛0
 ونهم ذى القعده؛وپنجم )دحو االرض( و بیست. روز بیست۵
 ؛حجه )روز عرفه(ذى. روز اول تا روز نهم 1
 حجه(؛. عید سعید غدیر )هجدهم ذى۷

                                                 
 ؛1۷02و1۷01، مسئلۀ1؛ توضیح المسائل مراجع، ج2سع، من المحضورات و اقسام الصوم، مکروهات، م، بخش التا2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ1

 .1۷0۸، مسئلۀ1. توضیح المسائل مراجع، ج2

 شود، استحبابش برای برخی از فقهای عظام بخصوصه ثابت نیست.. برخی از آنچه ذکر می۳
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 . روز اول و سوم محرم؛۸
 االول(؛)هفدهم ربیع اکرم . میالد مسعود پیغمبر1

 وهفتم رجب(.)بیست . روز مبعث حضرت رسول اکرم14
 . چهارم تا نهم شوال11

 افطار روزۀ مستحبی
 1مستحبی حرام است؟ ۀکردن روزآیا باطل

حب اگر کسى روزۀ مستحبى بگیرد، واجب نیست آن را به آخر رساند؛ بلکه اگر برادر مؤمنش او را به طعام دعوت کندد، مسدت   -
 است دعوت او را قبول کرده و در بین روز افطار کند )مراجع عظام تقلید(  

 استحباب افطار در صورت دعوت به غیر طعام
 2آیا فرقی بین دعوت به چیز کم مانند چای و آب میوه و غذا میباشد؟

 .تفاوتی ندارد )امام خامنه ای( -

 اجابت دعوت مومن به غیر خوردن
 ۳ل غیر غذا خوردن مثل رفتن به استخر و در خواست جماع زن از شوهر و .... می شود؟آیا اجابت دعوت مومن شام

 شامل نمی شود )امام خامنه ای(. -

 ثواب روزه همراه با اجابت دعوت مؤمن برای افطار
 0ده است؟اگر روزه داری که روزه مستحبی گرفته به دعوت مومنی افطار کند. آیا هر دو ثواب اجابت دعوت مومن و روزه را بر

 هر دو ثواب را می برد )امام خامنه ای(. -

 علم به روزه داشتن کسی که دعوت به طعام می کند
آیا استحباب افطار کردن روزه ی مستحبی به خاطر تعارف مومن فقط درصورتی است که او نداند بنده روزه هسدتم و واقعدا تعدارف    

دلسوزی در اثر گرسنگی ( هم تعارف کند باز مستحب اسدت کده دعدوت او را     کند یا اگر بداند بنده روزه هستم و به هر دلیلی )مثال

 ۵پذیرفت و افطار کرد؟

 در فرض سؤال تفاوتی ندارد )امام خامنه ای(. -

                                                 
 ؛۸۳4؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س2کتاب صوم، روزه های مستحب، م؛ عروه الوثقی، 1۷0۸، مسئلۀ1. توضیح المسائل مراجع، ج1

 ؛  1۳11/14/4۵تاریخ استفتاء:     ۸2111۳. امام خامنه ای، شماره استفتاء: 2

 ؛  1۳10/4۳/22تاریخ استفتاء:     ۵0۸44۳ :. امام خامنه ای، شماره استفتاء۳

 ؛ ۸۳4.؛؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س0

 ؛  1۳11/14/4۳تاریخ استفتاء:     ۸21۳11. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،   شماره استفتاء: ۵

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=548003
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 اتفاق بر دعوت همدیگر در افطار روزه مستحب 

دعدوت کندد و بددین طریدق بده علدت       آیا دو نفر می توانند قرار بگذارند که یک نفر روزه بگیرد و دیگری هم او را به خوردن غذا  

 1استحباب اجابت دعوت مؤمن روزه خود را افطار کند؟

 مکارم(. آیت اهللر فرض سوال صحیح نیست )د -

  منظور از تعارف در اجابت دعوت مومن برای افطار مستحبی

  2منظور از تعارف و دعوت در روزه مستحبیّ برای افطار چیست؟ 

 مکارم()آیت اهلل  .اشکالی ندارداگر واقعا دعوت باشد نه تعارفات معمولی،   -

 دعوت مومن به طعام در روزه واجب 
 ۳وت مومن به طعام، شامل روزه واجب مانند قضای ماه رمضان نیز می شود؟آیا استحباب افطار کردن روزه در هنگام دع

 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی ی،)امام خامنه ا .استحباب اجابت دعوت مومن مخصوص روزه های مستحبی است -

 های مکروهروزهم: فصل نه
 مکروهات در حال روزه

 از مکروهات روزه عبارت است از: یبرخ

 که سبب ضعف شود؛ )مانند خون دادن و حمام رفتن ( ی. هر کار1

 (یستخوشبو؛ )عطر زدن مکروه ن یاهگ ییدن. بو2

                                                 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸02&mid=2۵1120حکام روزه، روزه های مستحب؛ . مکارم، سایت، استفتائات، ا1
 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸02&mid=2۵112۷. مکارم، سایت، استفتائات، احکام روزه، روزه های مستحب؛ 2
 

 ، سایت آیت اهلل مکارم:2111؛؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1۳1۵/41/21تاریخ استفتاء:     100201 :. امام خامنه ای، شماره استفتاء۳

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳4&mid=2۵۸112 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45842&mid=259127
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45842&mid=259124
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45842&mid=259127
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=644241
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45830&mid=258912
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 که بر تن است؛ یکردن لباس یس. خ۳

 . مسواک کردن با چوب تر؛0

 یاید؛که به سبب آن از دهان خون ب یدندان و هر کار یدن. کش۵

 غذا و مانند آن؛ یدن. چش1

 که به حلق نرسد؛ یرتدر صو ینیدارو در ب یختن. ر۷

 مزه آن به حلق برسد؛ یاکه بو  یدر صورت یدندارو در چشم و سرمه کش یختن. ر۸

 . نشستن زن در آب؛1

 شدن شهوت شود؛ یختهکه موجب برانگ یبا او و هر کار ی. لمس کردن همسر و شوخ14

 1)امام خامنه ای( روزه دار مکروه است. یبرا یاد. مضمضه ز11

 روز عاشورا
 2روزه روز عاشورا مکروه است؟آیا 

 مکروه است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 کراهتش ثابت نیست. )امام خامنه ای( -

سزاوار است در روز عاشورا انسدان بددون قصدد روزه تدا عصدر از خدوردن و        البته ؛ ومکروه است روزه گرفتن در روز عاشورا -

 )آیت اهلل سیستانی( کند. یدارخود یدنآشام

 ت. )آیت اهلل شبیری زنجانی(باطل اس -

 بنابر احتیاط باطل است. )آیت اهلل وحید خراسانی( -

 روز عرفه
 ۳حکم روزه گرفتن در روز عرفه چیست؟

بهتدر اسدت روز عرفده را روزه     گرداندد  یحال م یو ب یفعرفه واشتغال به آن ضع یخواندن دعاها یکه روزه او را برا یکس -

مصطلح آن  یبه معنا یاما مکروه بودن د حت یرد،است روزه نگ باشد، بهتر یدد که آن روز عاگر احتمال بده ینو همچن یردنگ

 )حضرت امام( ( ظاهراً ثابت نباشد.یداحتمال ع یان دو )روز عرفه، با ضعف از دعا یا ۀدر عبادات د نسبت به روز

                                                 
 .۸۷۸. رساله نماز و روزه، م 1

 یجدزوه ارسدال   ی،امدام خامنده ا   ؛1۷0۷، مسدئلۀ 1توضیح المسائل مراجع، ج ، روزه های مکروه،1تحریرالوسیله، ج ، بخش امّا المکروه منه؛2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ2
 .1۷۵۵م  یزنجان یدالمسائل جد یحتوض، 2120توضیح المسائل جامع ، م،  11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو

 ؛ امدام خامنده ای، سدایت، احکدام    1۷0۷، مسدئلۀ 1توضیح المسائل مراجع، ج ، روزه های مکروه،1تحریرالوسیله، ج ، بخش امّا المکروه منه؛2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ۳

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸02&mid=2۵111۵سایت آیت اهلل مکارم: )در خصوص روزه روز عاشورا(؛  0روزه، س 
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 (، آیت اهلل مکارمامنه ای، آیت اهلل سیستانی. )امام خشودى روز عرفه که موجب ضعف و مانع از اعمال عرفه روزه -

 روز مشکوک بین عرفه و عید قربان
 1کسی که نسبت به یک روز بین عرفه و عید قربان شک دارد آیا می تواند روزه بگیرد؟

 آیدت اهلل امدام خامنده ای،   مکروه است روزه بگیرد. )حضرت امدام،   روزی که انسان شک دارد روزه عرفه است یا عید قربان -

 آیت اهلل مکارم(سیستانی، 

 روزه مستحبی میهمان بدون اذن میزبان
 2اگر در جایی میهمان باشیم و روزه مستحبی داشه باشیم و او اجازه نمی دهد روزه باشیم حکم چیست؟

کده   یدر صدورت  ی)مستحب( ترک روزه است، حتد  یاطاو که احت ینه با ینو همچن یزبانبدون اذن م یهمانم یمستحب ۀروز -

 )حضرت امام( اذن نگرفته باشد.

 . )امام خامنه ای(او یبا نه یاى مستحب مهمان بدون اذن میزبان روزه -

 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .یزبانروزه مهمان بدون اجازه م -

 فرزند، بدون اذن پدرش یمستحب ۀروز
 ۳یا بدون اجازه روزه گرفتن مکروه است؟آیا برای گرفتن روزه مستحبی، الزم است از پدر اجازه گرفت؟ آ

کند،  یو اگر نه  .مکروه است نشود ه خاطر محبت به فرزندشپدر ب یّتاذفرزند، بدون اذن پدرش اگر اسباب  یمستحب ۀروز -

حکم دربداره   نی)واجب( ا یاطمادر. و بنابر احت است منع ینپدر هم نباشد و همچن یّتترک شود، اگرچه باعث اذ یدنبا یاطاحت

مراعات  یزدارد، بلکه بهتر است اذن مادر ن یانهرچند باال برود )جد، جد پدر( جر ( و پدریرهبرود )نوه و نب یینفرزند هرچند پا

 )حضرت امام( .دشو

 کراهتش ثابت نیست. )امام خامنه ای( -

 )آیت اهلل مکارم( .یدجلب کن یدا که مى توانآنها را تا آن ج یترضا یداست ولى سعى کن یزجا فرزند بدون اذنروزه مستحبى  -

 

                                                 
 یجدزوه ارسدال   ی،امدام خامنده ا   ؛1۷0۷ئلۀ، مسد 1توضیح المسائل مراجع، ج ، روزه های مکروه،1تحریرالوسیله، ج ، بخش امّا المکروه منه؛2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ1

سددددددایت آیددددددت اهلل مکددددددارم:   ، 2120توضددددددیح المسددددددائل جددددددامع ، م ،  11از طددددددرف دفتددددددر معظددددددم لدددددده در سددددددال   یاخددددددتالف فتدددددداو

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸01&mid=2۵114۷ 

 یجدزوه ارسدال   ی،امدام خامنده ا   ؛1۷0۷، مسدئلۀ 1توضیح المسائل مراجع، ج ، روزه های مکروه،1تحریرالوسیله، ج مکروه منه؛، بخش امّا ال2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ2
سددددددایت آیددددددت اهلل مکددددددارم:   ، 2120توضددددددیح المسددددددائل جددددددامع ، م ،  11از طددددددرف دفتددددددر معظددددددم لدددددده در سددددددال   یاخددددددتالف فتدددددداو

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸01&mid=2۵114۸ 

از طرف دفتر معظم له در سدال   یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا ، روزه های مکروه،1تحریرالوسیله، ج ، بخش امّا المکروه منه؛2. عروۀ الوثقی، فصل فی اقسام الصوم، مسئلۀ۳

 https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸04&mid=2۵1140سایت آیت اهلل مکارم:   ،11
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 روزۀ مسافر: فصل دهم
 1روزه از کدام مسافر ساقط است؟

اش صحیح نیست و مسافری که نمازش را تمام مدی مسافری که باید نمازهای چهاررکعتی را در سفر دو رکعتی بخواند، روزه -
 ۳)مراجع عظام تقلید(. 2اش صحیح استمعصیت است، روزهکه شغلش مسافرت یا سفر او سفر خواند، مثل کسی

 0در چه مواردی روزه از مسافر صحیح است؟

 1. بدل هَدْی تمتع؛1

                                                 
 ؛1۷10، 1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر الخامس. توضیح المسائل مراجع، ج 1

 آید.می« فصل ششم: احکام روزۀ مسافر». تفصیل مسئله در 2

 .21۳و241س. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، المورد الخامس؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، ۳

 ؛  1۷1۷و 1۷1۸، 1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، الشرط الخامس ؛ توضیح المسائل مراجع، ج 0



11۸ 

 

 2. بدل بدنه؛2 

 )با رعایت شروطی که در فصل سوم گذشت(؛ ۳. روزۀ نذر۳ 

 . سه روز روزه برای طلب حاجت در مدینه.0 

 که تفصیل این موارد خواهد آمد.

 افر در مدینه برای طلب حاجتروزۀ شخص مس
 0مسافری که برای طلب حاجت در مدینه  سه روز روزه می گیرد، در چه روزهایی مجاز به روزه گرفتن می باشد؟

سیستانی،  و امام خامنه ای، آیت اهلل بنابر احتیاط واجب آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد )حضرت امام -
 (.آیت اهلل مکارم

 نیت روزۀ مستحبی در مدینه با داشتن روزۀ قضا برای مسافر 
 ۵تواند در مدینه روزۀ طلب حاجت را که در مسئلۀ قبل گفته شد، به جا آورد؟آیا شخص مسافری که روزۀ قضا دارد، می

 مکارم(.و آیت اهلل  تواند روزه بگیرد )حضرت اماممی -
 سیستانی(. اهللحاجت در مدینه را، بگیرد )آیتتواند سه روز روزۀ طلب بنابر احتیاط واجب، نمی -

 روزه در اماکن تخییر
 1تواند روزه بگیرد؟مسافری که در اماکن تخییر، مخیر است نمازش را دورکعتی یا چهاررکعتی بخواند، آیا می

 ۷.مکارم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل ، امام خامنه ای، نمی تواند روزه بگیرد )حضرت امام -

 ه در حالت جمع نماز بین قصر و تمامحکم روز
 ۸ای دارد؟اش جمع بین قصر و تمام است، درخصوص روزه چه وظیفهاگر فردی در نماز از باب احتیاط وظیفه

 سیستانی(.،آیت اهلل بنابر احتیاط واجب، باید بین روزۀ آن روز  را گرفته و قضای آن هم گرفته شود )امام خامنه ای -

                                                                                                                                                                        
افر باشد. هفدت  جای آن، ده روز روزه بگیرد که سه روز اول آن را باید در همان اثنای سفر حج روزه بگیرد؛ هرچند مسکه از قربانی واجب در حج تمتع ناتوان است، واجب است به. کسی1

 مانده را نیز پس از برگشتن به وطن به جا آورد. تفصیل احکام این مسئله در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است.روز باقی

اگر نتواند این کفاره را بدهدد،   د وکه در مناسک حج تمتع در وقوف عرفات قبل از غروب آفتاب از سرزمین عرفات خارج شود و دوباره به عرفات برنگردد، باید یک شتر کفاره بده. کسی2
سدک حدجّ   تواند این هجده روز را در همان حال سفر در مکه یا در راه برگشتن یا بعد از بازگشت به وطن به جا آورد. تفصیل این احکام در کتداب منا باید هجده روز روزه بگیرد. و می

 ذکر شده است.

 زه در سفر احتیاط دارند..شایان ذکر است ایت اهلل مکارم نسبت به صحت نذر رو۳

 .212؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۷1۸. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، المورد الثالث؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
 

 ؛.۳. عروۀ الوثقی، فی شرائط صحۀ الصوم، مسئلۀ۵

 .100رساله نماز و روزه، مامام خامنه ای، ؛ 2. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، م 1

 . سایر احکام مربوط به روزۀ مسافر در فصل ششم: احکام روزۀ مسافر امده است.۷

 سیستانی.اهللاستفتای خصوصی کتبی از آیت1۳1۵/4۳/11تاریخ استفتاء:  114۸41 :شماره استفتاء . امام خامنه ای، سایت،۸

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=660809
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 روزۀ نذری در سفر
 1گرفتن روزۀ مستحب نذری )با رعایت شروط صحت نذر روزه( در سفر جایز است؟ آیا

اگر در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را انجام دهد؛ چده   -
 .  سیستانی(آیت اهللز است )حضرت امام، مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه گرفتن در سفر جای

امدام  . یستن یداو در حال سفر در ماه رمضان بع ینذر یصحت روزه یرد،که نذر کرده است در سفر روزه بگ یدر مورد مسافر -
 خامنه ای

 مکارم(. اهللنذر روزه مستحبی در سفر محل اشکال است )آیت -

 نذر روزه مستحبی در حال سفر
 2در سفر روزه مستحبی بگیرد؟آیا مسافر می تواند در حال سفر نذر کند که 

 (بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست )امام خامنه ای -

 .ا نذر کند صحت آن محل اشکال استاگر در اثناء روز بخواهد روزه همان روز ر نکته: (سیستانیجایز است )آیت اهلل  -

 مکارم(.در سفر جایز نیست )آیت اهلل  -

 زمان انجام نذرِ روزه در سفر
 ۳سفر روزه بگیرد، چه زمانی از روز باید نذر کند؟ درکند،  نذراگر فردی بخواهد 

 بنابر احتیاط واجب باید نذر در وطن و قبل از طلوع فجر روزی باشد که قصد روزه گرفتن دارد )امام خامنه ای(. -
 

 رفتن در روزۀ نذر معینمسافرت
 0ا در موعد نذر می تواند به سفر برود؟اگر شخصی نذر معین روزه کرده و باید این نذر را در وطن انجام دهد آی

 (سیستانی آیت اهللتواند سفر برود و اگر سفر رفت، باید قضای آن را بعداً بگیرد )حضرت امام، امام خامنه ای، بلی، می -
رش را هدم  تواند سفر برود و اگر اختیاراً سفر رفت، عالوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب کفارۀ شکستن نذبنابر احتیاط واجب، نمی -

 مکارم(.اهللباید بدهد )آیت

                                                 
و 220ای، سدایت، احکدام روزه، س   ؛ امدام خامنده  100۳؛ مکارم، پیک احکدام، مسدئلۀ  1۷1۷. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، الشرط الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ،11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،امام خامنه ا ؛100۳، توضیح المسائل، م ؛ مکارم222

فتائات ؛ سیستانی، استفتائات جامعه الزهراء ، احکام نذر ، احکام عمومی نذر ، نذر روزه در سفر. مکارم، سدایت، ندذر اعتکداف در سدفر واسدت     222. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س 2
 آیت اهلل سیستانی استفتائات نجف. جامعه الزهراء ، احکام نذر ، احکام عمومی نذر ، نذر روزه در سفر؛

 221. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س ۳

؛ حضدرت امدام، تحریدر    1404، 2و ج۷22، م۳الحین، ج؛ سیستانی، منهاج الص214و سایت، روزه، س 11، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج21۵۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0
 ؛0؛ ؛ عروۀ الوثقی، شرایط وجوب الصوم، م10الوسیله، احکام نذر، م
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 رفتن در روزۀ معین )غیر نذر و ماه مبارک رمضان(مسافرت
 1اگر به عهده شخصی روزه واجب معین )غیر نذر و ماه مبارک رمضان( باشد، آیا در حالت اختیار می تواند در این روز به سفر برود؟

 (.ت اهلل مکارم، آی2به احتیاط واجب مسافرت جایز نیست )حضرت امام -

چدون   یدرد چندد روز را روزه بگ  یدا مراجعت کند که آن روز  یستاو اشکال ندارد و اگر در سفر است الزم ن یرفتن به سفر برا -
 . )امام خامنه ای(یستاقسام روزه ن ینهم ب یکه در سفر است روزه از او برداشته شده است همانند ماه مبارک و تفاوت یکس

سبب اجاره و مانند اجاره به انسان واجب شده باشد و همچنین روزه سوم اعتکاف سفر جایز نیسدت و   اگر روزه واجب معین به -
 در عهد و قسم به احتیاط واجب به مسافرت نرود )آیت اهلل سیستانی(.

 سفر اختیاری در ماه مبارک رمضان 
 ۳ت؟آیا مسافرت عمدى در ماه رمضان هرچند برای فرار از روزه گرفتن باشد، جایز اس

ماه مبارک کراهت دارد مگر اینکه برای  2۳مسافرت در ماه رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد، اشکال ندارد، ولی قبل از  -
 حجّ یا عمره یا به سبب ضرورتی باشد )حضرت امام(.

مگر اینکه سدفر بدرای کدار    که براى فرار از روزه باشد، جایز است البته بهتر است به سفر نرود مسافرت در ماه رمضان ولو این -
 نیکو و الزمی باشد )امام خامنه ای(.

مسافرت در ماه رمضان هرچند برای فرار از روزه کراهت دارد مگر اینکه برای حجّ یا عمره یا به سبب ضرورتی باشد )آیت اهلل  -
 سیستانی(. 

 ت )آیت اهلل مکارم(.مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی اگر برای فرار از روزه باشد، مکروه اس -

 مسافرت قبل از ظهر در ماه رمضان
اش چده حکمدی   دار در ماه مبارک رمضان قبل از ظهر مسافرت برود و قبل از اذان ظهر از حد ترخص گذشدته باشدد، روزه  اگر روزه

 0دارد؟

 (.مکارم آیت اهلل )حضرت امام،داشته و چه قصد سفرش بعد از اذان صبح باشد(  یت)چه از شب ن .باطل است -

خواب مانده  یاگر قصد سفر در روز بوده )مثال سحر یاز شب قبل قصد سفر کرده باشد روزه اش باطل است. ول یکهدر صورت -
و پس از ماه رمضان آن روز را قضا  یردآن روز را روزه بگ یدواجب با یاطگرفته است خودش را مسافر کند( بنابر احت یمو تصم

 (یکند. )امام خامنه ا

تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب بنابر احتیاط واجب، نمیل از ظهر مسافرت کند مجاز به افطار است بلکه اگر قب -

                                                 
وه اخدتالف  امام خامنه ای، جدز  ؛1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصوم، شرایط صحت وجوب، م1404، م1؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0.  عروۀ الوثقی، شرایط وجوب الصوم، م1

 .214، م1044فتاوی ارسالی دی ماه 

 . شایان ذکر است که حضرت امام در عروه حاشیه ای ندارند و متن عروه فتوا می باشد، ولی نظر ایشان در تحریر در این رهیافت درج شد. 2

؛ امدام خامنده ای، سدایت،    1۷1۵، م1؛ توضدیح المسدائل مراجدع، ج   1ت وجوب، م؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الصوم، شرایط صح2411، م1. سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۳
 ؛1001؛ مکارم، توضیح المسائل، م۵و  0؛ عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم، مسئلۀ241و24۸و24۷احکام روزه، س

، ۳۷ش، 11از طرف دفتدر معظدم لده در سدال      یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،خامنه اامام  ؛1۷21وضیح المسائل مراجع، مسئلۀ؛ ت1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم، مسئلۀ0
 .100۷آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م .214۵مسأله توضیح المسائل جامع، ؛ 14۳۸منهاج الصالحین، مآیت اهلل سیستانی، 
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 سیستانی( اهلل)آیت .نیّت سفر داشته باشد

ام کندد، و  روزه را تمد  یدد و در روز مسافرت کند با -یدبه نحو ترد یحت-دار از شب در فکر سفر نباشد در ماه رمضان اگر روزه -
 یریاهلل شب یتآن را قضا کند. )آ یدو با شودیاش باطل ماز ظهر مسافرت کند، روزه یشچنانچه از شب در فکر سفر باشد و پ

 (یزنجان

 مسافرت بعد از ظهر در حال روزه
 1اش چگونه است؟دار بعد از ظهر به مسافرت برود، روزهاگر روزه

 .اش صحیح است )مراجع عظام تقلید(روزه -

 رسیدن مسافر به وطن و محل اقامت بعد از ظهر
 2اش چه حکمی دارد؟اگر مسافر اذان ظهر در بین راه بوده و بعد از ظهر به وطن یا جایی که قصد ده روز دارد، برسد، روزه

 .(باطل است )مراجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل سیستانی -
 سیستانی(.اهلل احتیاط واجب باطل است )آیت -

 مسافر به وطن قبل از ظهر رسیدن
 ۳اش چگونه است؟که قصد دارد ده روز بماند، برسد، روزهاگر مسافر قبل از ظهر به وطن یا جایی 

 اگر مبطلی انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد )مراجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل سیستانی(. -
 سیستانی(.اهلل د آن روز را روزه بگیرد و در این صورت، قضا ندارد )آیتاگر مبطلی انجام نداده است، بنابر احتیاط واجب، بای -

 انصراف از ماندن ده روز و حکم روزه

 0چنانچه از قصدش منصرف شود حکم روزه اش چیست؟ بگیرد روزه است، نموده روز ده اقامت قصد که جایی در مسافر اگر

از قصددش منصدرف شدود، در     یو قبل از خواندن نمداز چهدار رکعتد    یردکه قصد اقامت ده روز کرده است، اگر روزه بگ یکس -
 امام خامنه ای() اگر قبل از زوال باشد، روزه باطل است. یاست، ول یحکه انصراف بعد از زوال باشد، روزهاش صح یصورت

 هسدت  آنجدا  در کده  یوقت تا باشد، خوانده ادایی رکعتی چهار نماز یک چنانچه شود، منصرف آنجا در ماندن از ظهر از بعد اگر -
 بایدد  واجب احتیاط بنابر باشد، نخوانده ادایی رکعتی چهار نماز اگر و بخواند تمام را خود نمازهای باید و است صحیح هایشروزه
 تواندد نمدی  هدم  بعد روزهای و بخواند شکسته را خود نمازهای باید و دهد انجام نیز را آن قضای و کند تمام را روزش آن روزه
 )آیت اهلل سیستانی( .ردبگی روزه

 آنجا تا باید و است صحیح اش روزه باشد خوانده رکعتى چهار نماز یک چنانچه شود منصرف آنجا در ماندن از ظهر از بعد اگر -
 نیز را نمازها و نیست صحیح اش روزه نخوانده رکعتى چهار نماز اگر امّا بگیرد را رمضان ماه روزه و بخواند تمام را نمازها هست

                                                 
 ؛10، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1۷21ۀ؛ توضیح المسائل مراجع، مسئل1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم، مسئلۀ1

 .210؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۷2۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ2

 ؛10، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1۷22. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 .11۷2م یت،المسائل سا یحاهلل مکارم، توض یت؛ آ1121المسائل جامع، م یحتوض یستانی،اهلل س یت؛ آ۵۸4و روزه مجزوه نماز  ی،اامام خامنه.  0
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 )آیت اهلل مکارم( .بخواند شکسته یدبا

 شک در رسیدن به وطن قبل از اذان ظهر یا بعد از اذان
 1اگر مسافر شک کند که قبل از اذان ظهر به وطن رسیده یا بعد از اذان، آیا روزه اش صحیح است؟

  روزه اش صحیح است ) امام خامنه ای(. -

 هرحکم روزه مسافر بین حد ترخص و وطن در هنگام اذان ظ

 الف: خروج از وطن و محل اقامت
اش چده  دار قبل از ظهر از وطن یا محل اقامت خارج شود، ولی موقع اذان ظهر هنوز از حدد تدرخص نگذشدته باشدد، روزه    اگر روزه

 2حکمی دارد؟

 (.یسیستان آیت اهللروزه باطل است )حضرت امام،  -

 مکارم(.یت اهلل روزه اش صحیح است )آ -

به حدد تدرخص    یدنتواند تا قبل از رس یرود، نم یاز ظهر به مسافرت م یشب قبل قصد سفر کرده و پکه از ش یمسافر نکته:

روزه ماه رمضان بر او واجب است.  یکفاره افطار عمد یاطاز آن افطار کند، بنابر احت یشکه پ یروزه خود را افطار کند و در صورت
 ۳امام خامنه ای() ندارد. کفارهالبته چنانچه از حکم مسأله غافل بوده، 

 ب: برگشت به وطن و محل اقامت
قبل از ظهر به حد ترخص برسد، ولی بعد از ظهر وارد وطن یا جایی که محل اقامتش است،  به وطن برگشت اگر مسافر در موقع

 0اش چیست؟بشود، حکم روزه

 سیستانی(.ت اهلل روزه اش باطل است )حضرت امام، امام خامنه ای، آی -
 (.است )آیت اهلل مکارمروزه اش صحیح  -

 حکم روزه مسافری که نباید روزه بگیرد

 روزه با جهل به اصل حکم روزه مسافر
اش اگر کسی نداند که روزۀ مسافر باطل است )اصل حکدم بطدالن روزه مسدافر را نمدی داندد( و در سدفر روزه بگیدرد، حکدم روزه        

                                                 
 ؛211. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1

اذان؛ سیسدتانی، توضدیح   ، شروع سفر قبل از اذان و خروج از حد ترخص بعد از ۳؛ ؛ استفتائات جامعه الزهراء، احکام روزه، مجموعه1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم، مسئلۀ2
 ؛214۸، م1المسائل جامع، ج

 .104. سایت امام خامنه ای، رساله نماز و روزه، م ۳

؛ ؛ 1۳11/40/4۳تداریخ اسدتفتاء:       ۷۸2۳14 :شماره اسدتفتاء و استفتاء خصوصی،  1۳، درس1؛ ؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط وجوب الصوم، مسئلۀ0

سیسدتانی،   ؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸۳۸&mid=2۵141۸مکارم، سایت، احکام روزه، احکام روزه شدخص مسدافر،   
 ؛؛214۸، م1توضیح المسائل جامع، ج

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=782390
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45838&mid=259068؛
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 1چیست؟

اش صدحیح اسدت ولدی اگدر بدین روز متوجده شدد،        افر باطل است، روزهدانسته که روزۀ مساگر تا آخر روز جاهل بوده و نمی -
 اش باطل است )مراجع عظام تقلید(.روزه

 روزه با جهل به جزئیات و فروعات حکم روزه مسافر
ه روز را نمی اطالع است )مانند کسی که کیفیت محاسبه دداند، اما از جزئیات روزه مسافر بیاگر مکلف اصل حکم روزه مسافر را می

 2داند( و بعد از اتمام روز متوجه می شود:

روزه گرفت،  یدداند در سفر نبا یکه م یروزه اش باطل است مانند کس یرد،حکم روزه بگ یاتجهل به خصوص یلچنانچه به دل -
برگدردد، حکدم    از قصد خدود  ینماز چهار رکعت یککه قصد اقامت ده روزه دارد، چنانچه قبل از خواندن  یداند کس یامّا نم

 امام خامنه ای(.حضرت امام ) .یردروزه بگ یداقامت را ندارد و نبا
 (.آیت اهلل مکارمسیستانی،  )آیت اهللروزه صحیح است  -

 روزه مسافر با جهل به موضوع
ا مسافر نداندد  داند روزه در سفر، شرعی نیست، اگر به خاطر اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله با وضعیت خود، خود رفردی که می

 0اش چه حکمی دارد؟و بعد از مغرب متوجّه اشتباه خویش گردد، روزه ۳و روزه بگیرد

 .روزه باطل است )حضرت امام( -

 یاست ولد  یمسافت شرع یرا کرد که به اندازه  یقصد رفتن به محل ینکهجهل به موضوع روزه گرفت مثل ا یچنانچه از رو -
 )امام خامنه ای( اش باطل است. صورت روزه ینه گرفت، در اجاهل به مقدار مسافت بود و لذا روز

 روزه صحیح است )آیت اهلل سیستانی(. -

 (.آیت اهلل مکارمبه احتیاط واجب روزه باطل است ) -

 روزه مسافر با فراموش کردن حکم روزۀ مسافر
 ۵ست و روزه گرفته است، چیست؟حکم روزۀ مسافری که فراموش کرده است روزۀ مسافر باطل است یا فراموش کرده که مسافر ا

 .طل است )حضرت امام، امام خامنه ای(اش باروزه -

 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  آیت اهللاش باطل است )بنابر احتیاط واجب روزه -

                                                 
 .1۵4رساله نماز و روزه، م؛ امام خامنه ای، 1۷11. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

رسداله نمداز و روزه    ی،ا؛ امدام خامنده  2141، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جدامع، ج 0؛  عروۀ الوثقی، فصل فی احکام صاله المسافر، م2حضرت امام، تحریر الوسیله، احکام مسافر، م .2
 .1۵1م

عد از مغرب متوجّه شود که آن فاصله، هشت فرسخ یا بیشتر بوده است. امّدا چنانچده   . مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معیّن کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است و ب۳
 اش باطل است. در بین روز متوجّه گردد، روزه

منده ای، جدزوه نمداز مسدافر،     ؛ امدام خا 2141، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0؛  عروۀ الوثقی، فصل فی احکام صاله المسافر، م2. حضرت امام، تحریر الوسیله، احکام مسافر، م0
 .۳14تا  ۳4۵م ی،اامام خامنه ینادم یتسا یواحد همسان ساز

، 1سیسدتانی، توضدیح المسدائل جدامع، ج    . 1۵۳امام خامنه ای، رسداله نمداز و روزه، م  ؛ 1۷24. عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحۀ الصوم، األمر الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
 ؛  214۳م
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 افطار در وطن و رسیدن به مقصد قبل از غروب
به جایى مسافرت کند که خورشید در آن هندوز غدروب   دارى هنگام غروب در سرزمینى افطار کرده باشد و سپس با هواپیما اگر روزه

 1جا قبل از غروب خورشید جایز است؟دارد؟ آیا تناول مُفطرات براى او در آن نکرده است، روزه آن روز او چه حکمى

ار روزه او صحیح است و تناول مُفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض اینکه در وقت غروب در سرزمین خود افط -
 (.ت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانیکرده، براى او جایز است )حضر

 اختالف مبدأ و مقصد سفر در رؤیت هالل عید
ام، بدا  روز روزه گرفته 2۸گیرم ولى دو روز مانده به عید در حالى که کنم و در ماه رمضان روزه مىمن در خارج از کشورم زندگى مى

 2ام چیست؟بینم وظیفهگردم و در آنجا هالل عید فطر را مىکشد به کشورم برمىمى پروازى که دو ساعت طول

اگر در بدو ورود به وطن مشخص باشد که آن روز شرعاً روز عید است باید یک روز، روزه مداه مبدارک رمضدان را در فدرض      -
 سؤال قضا کنید )حضرت امام، امام خامنه ای(

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ؛ ۵؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، مسائل نوظهور، نماز و روزه، م 1، چند مساله مستحدثه درباره وقت روزه، م1توضیح المسائل جامع، ج؛ ؛ 21۷، سایت ، روزه، سامنه ای. امام خ1

 ۵از و روزه، م؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، پیرامون مسائل نوظهور، نم224و211و21۸و21۷. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س2
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 : استهاللفصل یازدهم
 

 ونگى تشکیل هاللچگ
گویند مقارنده. در ایدن حالدت هدیچ     اصطالح مىگیرد، بهکه مقابل خورشید قرار مى: ماه در چرخشش به دور زمین هنگامىتوضیح

اصطالح تولد ماه نجدومی اسدت. البتده تدا مددتى      شود، بهشود. وقتى ماه از حالت مقارنه خارج مىنوری از ماه به زمین منعکس نمى

دهد؛ بنابراین حدود هجده ساعت قبل از هالل نیست؛ چون شدت نور خورشید امکان انعکاس نور ماه به زمین را نمىامکان تشکیل 

بدودن  بدودن یدا درمحداق   الشعاعمقارنه و هجده ساعت بعد از مقارنه، امکان انعکاس نور ماه به زمین نیست. به این حالت ماه، تحت

تعبیر سادۀ عرفى، این همان زمانی است که ماه با خورشید در روز در آسمان است و در ساعت است. به۳1گویند که حداقل حدود مى

 شود.هیچ ساعتی از آخر شب و اول شب در آسمان دیده نمی

بعد از اینکه سن ماه از هجده ساعت بیشتر شود و شروط دیگر مانند زاویۀ آن نسبت به خورشدید و ارتفداع آن از سدطح افدق در     

هنگام غروب و دیگر امور مناسب باشد، امکان رؤیدت هدالل، یعندی انعکداس ندور      شید و غبارآلودنبودن آسمان بههنگام غروب خور

 شود که به آن هالل ماه گویند.میخورشید از ماه به زمین، پس از غروب قرص خورشید فراهم 

ت و اگر بیشتر از حدود بیسدت سداعت   اگر سن ماه از حدود چهارده ساعت بیشتر باشد، رؤیت آن با چشم مسلح ممکن اس نکته:

طورکه گذشت، اگر امور دیگر نیز فدراهم باشدد. امدا در کمتدر از     شود. البته همانباشد، امکان رؤیت آن با چشم عادی نیز فراهم مى

 با چشم مسلح تقریباً ناممکن است.چهارده ساعت، امکان رؤیت هالل حتى 

 استهالل و تحقیق برای اول ماه
 1و تحقیق و تفحص در اول هر ماه واجب است؟آیا استهالل 

 (.)امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی نفسه واجب شرعى نیستاستهالل فى -

 مالک داخل شدن ماه جدید
الشعاع یا خارج شدن آن از محاق است یا این که مالک امکدان  مالک داخل شدن در ماه جدید چیست؟ آیا خارج شدن قمر از تحت

 2رویت هالل است؟

 .باشد )امام خامنه ای(الشعاع و امکان رؤیتش می معیار، خارج شدن ماه از تحت -

                                                 
 ؛212۸، م1. ؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج22. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1

 ؛ ؛24. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س2
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 شدن اول ماههای ثابتراه
 1شود؟اولِ ماه به چند طریق ثابت می

. شدهادت دو مدرد   ۳. یقین یدا اطمیندان عقالیدی؛    2. دیدن ماه؛ 1شود: اولِ ماه طبق نظر مشهور فقها به پنج طریق ثابت می -
 آید.. حکم حاکم. تفصیل هرکدام در ادامه می۵شتن سی روز از اول ماه؛ . گذ0عادل؛ 

 اولین طریق: دیدن ماه توسط مکلف
 2اگر مکلف ماه را با چشم معمولی ببیند، اول ماه ثابت می شود؟

 اول ماه ثابت می شود )مراجع عظام تقلید(. -

 رؤیت با ابزار )تلسکوپ(

 ۳کوپ، اثبات می شود؟آیا اول ماه به وسیله ابزاری مانند تلس

 (مکارمآیت اهلل سیستانی، )حضرت امام ، آیت اهلل  کافی نیست 0دیدن با تلسکوپ -
 )امام خامنه ای(. ۵دیدن با تلسکوپ کافی است -

 عدم علم به امکان رؤیت هالل

 1اگر یقین به تولد ماه داشته باشیم ولى یقین نداشته باشیم که امکان رؤیتش هست، حکم چیست؟

 کند )امام خامنه ای(.ىکفایت نم -

 دومین طریق: یقین یا اطمینان عقالیی
 ۷اگر عده ای به رویت هالل خبر بدهند، اول ماه از گفته آنها اثبات می شود؟

شود، که ماه مطدابق نظدر مرجدع تقلیدد     اگر از گفته آنها یا هر راه دیگری )مانند اخبار رادیو و تلویزیون( یقین یا اطمینان پیدا  -
 یت شده، کفّایت می کند )مراجع عظام تقلید(.مکلف رو

 سومین طریق: شهادت دو مرد عادل
 ۸آیا هالل ماه با بینه ثابت می شود؟

                                                 
خامنه ای، سایت، روزه، راه های ثبدوت اول مداه؛ ؛    ، فصل فی ثبوت الهالل؛ امام1402. عروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی طرق ثبوت الهالل؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ذیل مسئلۀ1

 ؛1۷۳4توضیح المسائل مراجع، م

 ؛ ؛10؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، راه های ثبوت اول ماه، س1۷۳4.  العروۀ الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی طرق ثبوت الهالل؛ توضیح المسائل مراجع، م2

؛ سیسدتانی، توضدیح المسدائل    1۸های ثابت شدن اول ماه، رویت هالل با تلسکوپ؛ تحریر الوسیله، مسائل مستحدثه، مسائل الصالۀ و الصوم، مسدئلۀ  . استفتائات جامعه الزهرا، روزه، راه۳
 ؛ 10؛ ؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، راه های ثبوت اول ماه، س10۵1؛ مکارم، توضیح المسائل، م212۸، م1جامع، ج

 نظر مشهور مراجع کافی است.که بعد از پیداکردن موقعیت آن، با چشم عادی نیز ماه مشاهده شود، بهایگونهای یافتن موقعیت هالل استفاده شود، به. اگر از تلسکوپ بر0

 ، محل اشکال است )امام خامنه ای(.. رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند؛ اما دربارۀ انعکاس به رایانه که در آن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست۵

 ؛ ؛21س .امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، راه های ثبوت اول ماه،1

 ؛۳1و سایت، احکام روزه، س 1۵، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1۷۳4. عروۀ الوثقی، فصل فی طرق ثبوت الهالل؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۷

. 212۸توضیح المسائل جدامع، م  از طرف دفتر معظم له. 11سال یارسال ی. امام خامنه ای، اختالف فتاو1۷۳4ی طرق ثبوت الهالل؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. عروۀ الوثقی، فصل ف۸

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸0۳&mid=2۵1121سایت آیت اهلل مکارم: 
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یا شهادتشان خالف واقع باشدد   صف ماه را بر خالف یکدیگر بگوینددو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم ولی اگر  -
اما اگر در تشخیص بعدض خصوصدیات اخدتالف     فق بود اول ماه ثابت نمی شودمثل این که بگویند داخل دایره ماه طرف ا

 . )حضرت امام(داشته باشند مثل آن که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود، به گفته آنان اول  ماه ثابت می شود

. )امام نشود یتدر آن دو عادل تقوهالل را انکار نکنند و گمان اشتباه  یترؤ یادیکه جمع ز یشهادت دو فرد عادل، در صورت -
 خامنه ای(

اوّل مداه   یندد، بگو یکددیگر ماه را برخالف  یژگیاگر و یول ایم؛یدهمسلّح د یرکه در شب ماه را با چشم غ ینددو مرد عادل بگو -
در  یدزی چ اید معارض  یشهادت دارا یابه اشتباه آنها داشته باشد  یناناطم یا یقیناست اگر انسان  ینو همچن شودیثابت نم

از دو نفر عدادل،   یشب ی( ولیندماه باشند )استهالل نما یدناز مردم شهر به دنبال د یادیحکم معارض باشد مثالً اگر گروه ز
آنان  یان( و دو نفر عادل از میندماه باشند )استهالل نما یدنبه دنبال د یآنکه گروه یاماه را نکند،  یدند یادّعا یگرد یکس
 یدز هدالل و در ت  یآنها باشد که در دانستن جا یاندر م یگردو نفر عادل د کهیدرحال ینند،نب یگراننند و دماه ک یدند یادّعا

اوّل ماه  ی،موارد ینچن ینآن دو نباشد، در ا یدناز د یمانند آن دو عادلِ اوّل باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمال ینی،ب
 یستانی()آیت اهلل س .شودیبه شهادت دو عادل ثابت نم

هایى بدهند که دلیل بدر اشدتباه    شهادت دو مرد عادل، ولى اگر این دو شاهد صفت ماه را بر خالف یکدیگر بگویند، یا نشانه -
 )آیت اهلل مکارم( شود.آنهاست به گفته آنها اوّل ماه ثابت نمى 

 عدم پذیرش شهادت بینه

 در چه صورتی شهادت بینه قبول نمی شود؟

 1)مراجع عظام تقلید( آنها تعارض وجود داشته باشد، شهادت آنها قبول نیست جایی که در شهادت  -
 مانند اینکه:

 خالف یکدیگر بگویند )مراجع عظام تقلید(.اگر صفت ماه را به .1

اگر این دو شاهد صفت ماه را بر خالف یکدیگر بگویند، یا نشانه هایی بدهند که دلیل بر اشتباه آنهاست به گفته آنها اول ماه  -
 ثابت نمی شود. )آیت اهلل مکارم(

نکته: اما اگر در تشخیص بعض خصوصیات اختالف داشته باشند مثل آن که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگویدد نبدود، بده    

 ثابت می شود )مراجع عظام تقلید( گفته آنان اول  ماه

 طرف افق بود )مراجع عظام تقلید(. اگر شهادت آنها بر خالف واقع باشد مانند اینکه بگوید داخل دایره ماه .2

عادل از میان آنان ادعای رؤیت کنند و دیگران رؤیت نکنند؛  دنبال رؤیت ماه باشند )استهالل کنند( و دو نفراگر گروهی به .۳

 باشدند و  ها باشد که در دانستن جای هالل و در تیزبینی، مانندد آن دو عدادلِ اول  دیگر در میان آن آنکه دو نفر عادلحال

 سیستانی(.ها بگویند ماه دیده نشد )آیت اهلل آنآسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد و 

 1شود.رؤیت باشد؛ بنابراین با شهادتی که ازروی حس نبوده، بلکه ازروی حدس باشد، اول ماه ثابت نمیباید شهادت به :۱تذکر

                                                                                                                                                                        
 
 ؛۳۵؛ امام خامنه ای، سایت، روزه، س1۷و10. امام خامنه ای، سایت، روزه، راه های ثبوت اول ماه، س1۷۳4رق ثبوت الهالل؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. عروۀ الوثقی، فصل فی ط1
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 2شود.ک مرد همراه قسم هم ثابت نمیشهادت یشهادت زنان یا به به اول ماه :۲تذکر

 شهادت به رؤیت هالل توسط دو عادل

 ۳شود؟اند؛ آیا اول ماه رمضان یا شوال ثابت مىاگر چند نفر عادل شهادت بدهند که دو نفر عادل ماه را دیده

را با واسدطه نقدل کنندد، کدافى     اند و اگر رؤیت ماه خیر، باید دو نفر عادل خودشان براى انسان شهادت بدهند که ماه را دیده -
 م خامنه ای(.که از گفته آنان، اطمینان به رؤیت هالل پیدا شود )امانیست؛ مگر آن

 اختالف بیّنه در رؤیت هالل

ها هم نزد مکلّف ثابت بوده و به دقدت همده   اگر بین علماى یک شهر راجع به ثبوت هالل یا عدم آن اختالف رخ دهد و عدالت آن

 0الل خود مطمئن باشد، وظیفه واجب مکلّف چیست؟ها در استدآن

صورت نفى و اثبات باشد، یعنى یکى مدعى ثبوت هالل و دیگرى مددعى عددم ثبدوت آن باشدد، ایدن      اگر اختالف دو بیّنه به -
ار اختالف موجب تعارض دو بینه و تساقط هر دو است، و وظیفه مکلّف این است که هر دو نظر را کندار گذاشدته و دربداره افطد    

چه که مقتضاى اصل است، عمل نماید. ولى اگر بین ثبوت هالل و عدم علم به ثبدوت آن اخدتالف   کردن یا روزه گرفتن به آن
ها مدعى رؤیت هالل باشند و بعضى دیگر مدعى عدم مشاهده آن، قول کسانى که داشته باشند، به این صورت که بعضى از آن

دن، حجت شرعى براى مکلّف است و باید از آن متابعت کندد، و همچندین اگدر    مدعى رؤیت هالل هستند، در صورت عادل بو
حاکم شرعى حکم به ثبوت هالل نماید، حکم وى حجت شرعى براى همه مکلفین است و باید از آن پیروى کنند )امام خامنده  

 ای(.

 چهارمین طریق: گذشتن سی روز از اول ماه
 ۵ثابت می شود؟ آیا اول ماه با گذشتن سی روز از ابتدای ماه

مدی  شود مثال اگر سی روز از اول ماه رمضان بگذرد، اول ماه شوال ثابدت می اگر سی روز از اول ماه بگذرد، اول ماه بعد ثابت -
 (.مشهور مراجعشود )

مضدان  شود، یا گذشتن سى روز تمام از اوّل مداه ر  گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه شعبان که اوّل ماه رمضان با آن ثابت مى -
)آیدت اهلل   شود )البتّه این در صورتى است که اوّل ماه قبل مطابق همین طرق ثابت شده باشدد(. که اوّل ماه شوال ثابت مى

 مکارم(

 پنجمین طریق: حکم حاکم
 1آیا اول ماه به حکم حاکم اثبات می شود؟

                                                                                                                                                                        
 1.  العروه الوثقی، صوم، طرق ثبوت هالل ، م1

 ؛1۷۳4. العروه الوثقی، صوم، طرق ثبوت هالل ، الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، م2

 .۳0. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، راه های ثبوت اول ماه، س۳

 .  ۳۵. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س0

 ؛1۵، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1۷۳4. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵

 .2121توضیح المسائل جامع، م ؛0۷و0۵و00و0۳و1۷و1۵و10؛ امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1۷۳1. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1
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ه کرده یا مستند حکمش اشتباه است  )حضرت شود؛ مگر اینکه فرد بداند حاکم شرع اشتباحکمِ حاکم شرع ثابت میاول ماه به -
 (.آیت اهلل مکارم امام و امام خامنه ای،

 یدده بده د  یقین یا ینانثابت شدن ماه نزد او، اطم یااز حکمِ حاکم شرع  ینکهمگر ا شود؛یاوّل ماه به حکمِ حاکم شرع ثابت نم -
)آیدت  با آن شهر اتّحاد افق دارند، حاصل شدود.   که ییشهرها یا( در همان شهر یمسلّح )چشم معمول یرشدن ماه با چشم غ

 (.اهلل سیستانی

 منظور از حکم حاکم

االجرا باشد منظور چیسدت؟ و چده کسدانى را    شود مجتهد باید در مورد رؤیت هالل حکم دهد تا براى همگان الزمکه گفته مىاین

 1شود؟شامل مى

الشرایط بوت ماه نزد وى حکم نیست. و منظور از حاکم، مجتهد جامعمنظور اظهار نظر و رأى راجع به اول ماه است و صِرف ث -
اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعاً براى همه شهرها معتبر است )امام خامنه  و در درجه اول ولىّ فقیه است و

 .ای(

که آن روز اوّل ماه است، در این  حکم حاکم شرع، به این صورت که براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حکم کند -
 )آیت اهلل مکارم( صورت پیروى از او بر همه الزم است، مگر کسى که یقین به اشتباه او دارد.

 در رؤیت هالل تبعیت از دولت غیر اسالمى
ى دیگدر را  هدا بدراى ثبدوت هدالل سدرزمین     اگر تبعیت از اعالم رؤیت هالل توسط یک دولت جایز شد، و آن اعالم معیارى علمى

 2که عمل به آن حتى اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟بودن آن حکومت شرط است، یا این تشکیل دهد، آیا اسالمى

 شود )امام خامنه ای(.اى است که نسبت به مکلّف کافى محسوب مىمالک در این مورد، حصول اطمینان به رؤیت در منطقه -

 هاللتبعیت از اهل سنت در رؤیت 

 الف: هالل ماه رمضان

اى هم در تبعیّت نیست و براى خدود  اگر از سوى حاکم عامه اوّل ماه رمضان اعالم شود، براى کسانى که در آن بالد هستند و تقیّه

 ۳فرد هم یقین به اوّل ماه نیست، آیا تبعیّت الزم است؟

 مکارم( آیت اهللسیستانی، ست )آیت اهلل تبعیت صحیح نی -

 ه ذیحجهب: هالل ما

 0شود در این مسأله مخالفت کرد؟حجه )عید قربان( واجب است؟ یا این که مى آیا تبعیت از عربستان سعودى در تعیین روز دهم ذى

                                                 
 سایت آیت اهلل مکارم:. 0۵و00و0۳. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=4&catid=0۵۸0۳&mid=2۵1121 

 .  ۳1. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س2

 ؛1۳02متفرقه، فصل اول، احکام روزه و اعتکاف، س . مناسک محشی، باب شانزدهم، مسائل۳

 ؛1۳۷4؛ مکارم، مناسک جامع حج، م1۳۷۷؛ مناسک حج محشی، باب شانزدهم، مسائل متفرقه، فصل پنجم، تبعیت در حکم به روز عید، م04. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س0
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براى حجّاج، عمل طبق ثبوت هالل نزد قاضى اهل سنت و حکم به رؤیت آن، مجزى است هرچند که علم به خالف آن باشد  -
 (.آیت اهلل مکارم)حضرت امام، امام خامنه ای، 

اگر برای مکلف ممکن شود که اعمال حج را در اوقات مخصوص خود، برطبق ضوابط شرعی، در باب ثبوت هالل به جا آورد  -
و آنها را به همین صورت به جا آورد، حجش در هر صورت صحیح است و اگر آنها را به صورت یاد شده به جا نیاورد، اگرچه به 

نظر و حکم قاضی عامّه نیز در وقوف در عرفات و مشعر پیدروی نکدرد، شدکی در بطدالن حدج او       علت عذری باشد پس اگر از
 نیست ولی اگر از او پیروی کند صحّت حج او مورد اشکال است )آیت اهلل سیستانی(.

 شودها ثابت نمیواسطۀ آناموری که اول ماه به
 1هایی در اثبات اول ماه معتبر نیستند؟چه طریق

کردن آن یا رؤیت ماه وسیلۀ تقویم و محاسبات نجومی یا شکل ظاهری هالل یا دیر غروب هور فقها، اول ماه بهطبق نظر مش -
 آید.شود که تفصیل هرکدام میداربودن ماه ثابت نمیقبل از زوال یا طوق

 تقویم و محاسبات نجومیا. 
 2شود؟آیا اول ماه با پیشگویی منجّمان ثابت می

شدن ماه پیدا کند )مراجع گفتۀ آنان یقین یا اطمینان به دیده شود؛ مگر اینکه شخص ازمنجمان ثابت نمی اول ماه با پیشگویی -
 عظام تقلید(.

 کردن آنبلند بودن ماه یا دیر غروب. ۲
 ۳توان اول ماه را ثابت کرد؟کردن آن میآیا بلندبودن ماه یا دیر غروب 

 می شود که شب پیش ، شب اول ماه بوده است )مراجع عظام تقلید(.بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل ن -
 

 کامل بودن ماه شب چهارده. ۳
صورت قرص کامل است )شب چهاردهم( و اعتبار آن به عنوان دلیل براى محاسبه اول ماه جدایز  آیا استناد به شبى که در آن ماه به

ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان بدر آن مترتّدب شدود،    وز سىالشک معلوم شود که مثالً راست تا از این راه وضعیت یوم

مثالً بر کسى که این روز را بر اساس بیّنه روزه نگرفته، حکم به وجوب قضاى روزه شود و کسى هم که به دلیل استصدحاب بقداى   

 0الذمّه باشد؟ءماه رمضان روزه گرفته، برى

ست، ولى اگر مفید علم به چیزى براى مکلّف باشد، واجب اسدت کده طبدق آن    چه ذکر شد، نیامر مذکور حجت شرعى بر آن -
 عمل نماید )امام خامنه ای(.

                                                 
 .1۷۳۳و1۷۳2. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ1

 ؛۳۸روزه، سو سایت، احکام  1۵، درس 1؛ العروه الوثقی، صوم، طرق ثبوت هالل، السادس؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1۷۳2مراجع، مسئلۀ . توضیح المسائل2

 ؛01سروزه، ؛ امام خامنه ای، سایت، احکام 1۷۳۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳

 .  02سروزه، . امام خامنه ای، سایت، احکام 0
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 بعد از زوالیا  رؤیت ماه قبل از زوال. 4
 ۱شود؟محسوب می اگر ماه قبل از ظهر روز سی ام دیده شود، آیا آن روز اول ماه

 سیستانی(.یت اهلل ، آمکارمد )حضرت امام و آیت اهلل اول ماه محسوب نمی شو -

 ۲کند؟اگر هالل قبل از غروب خورشید رویت شود، آیا همین مقدار براى اثبات هالل ماه شوال کفایت مى

رؤیت هالل پیش از غروب براى اثبات حلول ماه قمرى جدید از شبى که پس از رؤیت است، کافى است )امام خامنه ای، آیت  -
 اهلل سیستانی(.

 داربودن ماهطوق. ۵
 ۳دوم ماه است؟داربودن ماه، عالمت این است که آن شب، شب طوقآیا 

 (.یسیستانآیت اهلل مکارم، حضرت امام، آیت اهلل ثابت نمی شود ) -

 مروری بر بحث اتحاد افق

 هااتحاد و اختالف افق
 0شود؟اگر در شهری اولِ ماه ثابت شود، آیا در شهرهای دیگر نیز اول ماه ثابت می

ت امدام،  شود )حضدر متحدند، اولِ ماه نیز ثابت می ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با آن شهر اگر در شهری اولِ -
 مکارم(.آیت اهلل سیستانی،  امام خامنه ای، آیت اهلل

 منظور از اتحاد افق
 ۵چیست؟« اتحاد افق»دانند، از مقصود فقهایی که در بحث رؤیت هالل، اتحاد افق را الزم می

اتحاد افق این است که دو شهر در هنگام غروب خورشید متحد باشند و این امر در دو شهری کده از جهدت طدولی و    مراد از  -
عرض جغرافیایی نزدیک هم می باشند، اتفاق می افتد. ولی بدون اشکال اختالف نیم ساعت و زیاده در غروب، سدبب اخدتالف   

دیده شود در شدرق ثابدت نمدی     ولی اگر در غرب 1د غرب نیز ثابت استافق است، البته اگر در بالد شرقی ماه دیده شود در بال
 (۷)حضرت امام بپرسید  اختالف افق و مقدار آن را باید از اهل نجوم و ریاضیون شود و به طور کلی

تالف بین شوند و اگر اخاحتمال رؤیت هالل یکسان باشند، متحداالفق محسوب میشهرهایی که ازجهت احتمال رؤیت و عدم -
پذیر نباشد، رؤیت آن در شهرهای غربدی  مقداری باشد که با فرض رؤیت هالل در یکی، هالل در دیگری رؤیتدو افق شهر به

                                                 
 ؛1۷۳۳لوثقی، فصل فی طرق ثبوت الهالل، المورد السادس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ. عروۀ ا1

 ؛1؛ سیستانی، مباحثی پیرامون رویت هالل و احکام فقهی آن، راه های ثابت شدن اول ماه، م20و 2۳س . امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، فصل رؤیت هالل،2

، المدورد السدادس؛   1؛ عروۀ الوثقی، فصل فی طرق ثبوت الهالل، قبدل از مسدئلۀ  1حریر الوسیلۀ امام، فصل فی طرق ثبوت الهالل، قبل از مسئلۀ؛ ت1۷۳۳. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۳
 ؛۸0۵امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، م

 ؛. عروۀ الوثقی، فصل فی طرق ثبوت الهالل، المورد السادس؛ ؛21و2۸و2۷امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، راه های ثبوت اول ماه، س 1۷۳۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ0

، پداورقی؛ حضدرت   21۳2، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جدامع، ج 1۷00(، م10۵۸؛ مکارم، توضیح المسائل، م۸04و۸۳1؛ اجوبۀ االستفتائات، سؤال1۷۳۵. توضیح المسائل مراجع، مسئلۀ۵
 ؛۳1۷1،۳1۸4،۳1۷۸و ۳1۸۵ه از س، برگرفت۳امام، استفتائات ده جلدی، ج

 . شایان ذکر است که ثابت شدن هالل در بالد غربی در صورتی است که اتحاد افق از نظر طول و عرض جغرافیایی باشد.  1

 فی البلدین المتقاربین فی الطول والعرض. . المراد توافق االُفقین فی وقت ساعۀ غروب الشمس، ویتّفق۷
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 .کند )امام خامنه ای(طور قطع و یقین منتفی باشد، کفایت نمیکه احتمال رؤیت در آن بهبرای مردم شهرهای شرقی درصورتی

شود این در اول، ماه دیده شود، در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می اگر در شهر منظور این است که -
بده شدهر اول نزدیدک باشدد و      1آور است که شهر دوم چنانچه در غربِ شهر اول واقع شده است، در خط عدرض جایی اطمینان

در شرق آن است، عالوه بدر نزدیکدی در خدط عرضدی،      تفاوت بین آن دو در خط عرض، بیشتر از یک یا دو درجه نباشد و اگر
 .)آیت اهلل سیستانی( 2تفاوت بسیاری در خط طول نداشته باشند

اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود براى شهرهاى دیگر که با آن نزدیک است کافى است و همچنین شهرهاى دور دستى کده   -
 )آیت اهلل مکارم(.افق آنها باهم متّحد است 

 مراجع تقلید در ثبوت عید فطر اختالف نظر
اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر، اختالف پیش آید، وظیفه مکلف چیست؟ آیا هر مقلّد باید به نظر مرجع تقلید خدود مراجعده   

 ۳کند؟

ند، بایدد روزه  در ثبوت اول ماه تقلید راه ندارد، بلکه اگر شخص از گفته و اعالم نظر مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا ک -
 خود را افطار کند و اگر شک داشت، باید آن روز را روزه بگیرد )امام خامنه ای(. 

                                                 
 ی شود؟ساقط نم یهنباشد فد یاگرتوان پرداخت مال یشود؟ آیاساقط م یهفد یدرچه صورت. 1

 کند از ترکه پرداخت شود. یتبپردازد وگرنه، وص یدمان قادر بر آن بود با. هر زیشودعمد( ساقط نم ۀ)بر خالف کفار ج( فدیه
  1۳1۷/40/4۵استفتاء:  یختار    ۸۸۷141شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

 
 یده و فد یرعمدیدر پرداخت کفاره غ یاکه توان پرداخت نباشد ساقط است آ یدرصورت یدر پرداخت کفاره عمد ینکهباتوجه به اس( 

 بپردازد؟ یدبا یداکردهرگاه توان پ ینکها یاساقط است  یشههم یندارد برا یکه توان پرداخت فعل یرتهم درصو
 بپردازد. یدکرد، با یداپ ییخصال کفاره را ندارد و هر زمان توانا ج( حکم

 1۳1۳/41/1۳استفتاء:  یختار    0۷۳۵۷1شماره استفتاء: امام خامنه ای، 
  
  یرعمددر پرداخت کفاره غ یشخص در صورت ناتوان یفهوظ. 2

 یست؟او چ ی یفهعمد را نداشته باشد، وظ یرغ یپرداخت کفاره  ییتوانا ی: چنانچه فرد پرسش
که توان دارد  یبه هر مقدار یستممکن ن یزصورت ن ینبپردازد و چنانچه به ا یکجا یا یجی: هر زمان که توانست بصورت تدر پاسخ

 روزه، قضا و کفاره روزه، کفاره روزه، احکام کفاره روزه(  یت،)مکارم، استفتائات سا عمل کند و اگر نتواند استغفار کند

                                                 
شود و آن را است که از یک قطب شروع و به قطب دیگر ختم می هایی فرضیدایرهموازات خط استوا قرار دارد و مراد از خط طول، نیمارهایی فرضی است که به. مراد از خط عرض، مد1

 نامند.النهار نیز مینصف

ها بدا عدرض جغرافیدایی مشدهد یکسدان یدا       د قرار دارد و عرض جغرافیایی آن. برای مثال، اگر هالل شب اول ماه شوال در شهر مشهد مشاهده شود، برای شهرهایی که در غرب مشه2
شود؛ اما اگر هالل شب اول ماه شوال مثالً در شدهر سردشدت   باشد، مانند نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان، تهران، قزوین، سقز و سردشت، اول ماه شوال )عید فطر( ثابت مینزدیک 

شود که مشاهدۀ هالل در سردشت، با مشداهدۀ هدالل در آن شدهرها مالزمدت داشدته      هایی که در شرق شهر سردشت قرار دارد، اول ماه ثابت میمشاهده شود، درصورتی برای شهر
د نباشد، حتماً ماه در آن شهرها نیدز  معنا که برای فرد یقین یا اطمینان حاصل شود که اگر در شهرهایی که در شرق سردشت قرار دارد، مانعی مانند ابر یا گرد و غبار یا دواینباشد؛ به

 شود.با چشم معمولی مشاهده می

 .  1۸. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، راه های ثبوت اول ماه، س۳


